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اأَلْقَصى  اْلَمْسِجِد  ِإَلــى  اْلــَحــَراِم  اْلَمْسِجِد  مِّــَن  لَْياًل  ِبَعْبِدِه  َأْســـَرى  الَّــِذي  »ُسْبَحاَن 
اْلَبِصيُر«، اآلية 1، سورة اإلسراء. ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع  الَِّذي بَارَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِيَُه ِمْن آيَاتَِنا 

المسجد  ففيها  والمسلمين،  الــعــرب  نــفــوس  فــي  بمكانة كــبــيــرة  الــقــدس  تحظى 
القبلتين  إليه بسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وهو أولــى  ُأســري  الــذي  األقصى 
العربي واإلسالمي، وظلت  وثالث الحرمين، وفيها مقدسات بقيت حية في الضمير 
القدس رمزاً لعزة الدولة اإلسالمية، ففي وجودها ضمن سيطرة المسلمين رمز لوحدة 
وضعفها. الــدولــة  لتفكك  رمــز  وضياعها  احتاللها  وفــي  ورفعتها،  اإلسالمية  الــدولــة 

خير من كان يعبر عن مشاعر العرب والمسلمين تجاه القدس ويخلدها هم الشعراء، 
وقد أبدعوا في كتابة األبيات والقصائد التي فيها تأريخ لما مرت به القدس عبر العصور 
ترزح  وهي  عاصرها  من  ومنهم  عزيزة،  عاصرها وهي  من  منهم  المتعاقبة،  اإلسالمية 
تحت االحــتــالل، وقــد اجتهد مؤلف هــذا الكتاب فــي جمع أشــعــار هــؤالء الشعراء 
وتبويبها وفقاً لمراحل معينة حددتها األحداث التي تمر بها القدس في عصر كل شاعر.

مــنــهــا بــأنــه  ــتـــاب إيـــمـــانـــاً  ــذا الـــكـ ــ ــراث هـ ــ ــتـ ــ وتـــطـــبـــع وزارة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون والـ
ــيــل فـــي الـــقـــدس مـــن أشـــعـــار ومــــا مــــرت بـــه مـــن أحـــــداث،  ــق مـــا ق ــي ــوث يــســهــم فـــي ت
ــعــز الــمــســلــمــيــن بــتــحــريــرهــا، إنـــه عــلــى ذلـــك قــديــر. ونـــدعـــو اهلل أن يــفــك أســـرهـــا وي

د. حمد بن عبد العزيز الكواري
وزير الثقافة والفنون والتراث

تقــــدمي

د. حمد بن عبدالعزيز الكواري

وزير الثقافة والفنون والرتاث
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هذا الكتاب

حينما اختير »القدس الشريف« ليكون عاصمة الثقافة العربية عام 2009، لم يكن 
التاريخ،  جذور  في  عميقاً  تمتد  التي  الفضائل  مدينة  فالقدس  ترفاً،  وال  بدعاً  ذلك 
تلك الفضائل التي أجمعت عليها شعوب األديان السماوية، ومن قبلها كل من سكن 

القدس عبر تاريخها القديم العريق.
وقد حظيت مدينة القدس باهتمام المؤرخين والباحثين واآلثاريين واألدباء والشعراء، 
إلى جانب اهتمام من كتبوا في العلوم الدينية حول القدس، وما كتب في »فضائل 

القدس« عبر التاريخ اإلسالمي العريض.

ومدينة القدس واحدة من أكثر مدن العالم ذكراً واهتماماً على مدى آالف السنين، 
وواحدة من أكثر مدن العالم إشكالية وصراعاً بين عناصر الديانات السماوية، بعض 
هذه الصراعات قائم على أسس أسطورية، أو على مزاعم كاذبة، ولكن تلك األساطير 
وتلك المزاعم رافقتها حروب وغزوات دفعت مدينة القدس ثمنها دماراً وخراباً وتهجيراً 

وقتاًل وسلب أراض وممتلكات.

ولهذا فإننا نرى مدينة القدس ماثلة في آداب الشعوب، وفي كتابات المؤرخين، وبارزة 
في األساطير التي أدت إلى الحروب الصليبية، كما هي بارزة في األساطير المؤسسة 
الصليبية هو  الحروب  أساطير  أفضل من تحدث عن  الصهيوني، ومن  الكيان  لقيام 
الدكتور شاكر مصطفى رحمه اهلل،  بينما يعد المفكر الفرنسي »روجيه غارودي«  من 
أفضل من تحدث عن األساطير الصهيونية في كتاباته المختلفة، مما أدى إلى عزله 

والتضييق عليه ومالحقته باألحكام القضائية الجائرة.
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المشرق  البشرية في  الحضارات  بواكير  السنين عرف  الممتد آالف  القدس  وتاريخ 
العربي وبالد ما بين النهرين، ولهذا كان من الطبيعي أن نرى الحضارات المتتابعة تمر 
والبابليين  في فلسطين والقدس، كاليبوسيين وفراعنة مصر واآلشوريين واإلخمينيين 
في دولتهم الحديثة والرومان والبيزنطيين، وصواًل إلى الفتح اإلسالمي المبارك لمدينة 
القدس، ومن يومها غدت مدينة القدس درة المدن اإلسالمية ومهوى القلوب واألفئدة، 
وهي أولى القبلتين قبل أن تتجه الصالة إلى مكة المكرمة وكعبتها، وهي ثالث الحرمين 
بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث الكعبة المشرفة والمسجد النبوي،  ولهذا 
كان من الطبيعي أن نرى هذا االهتمام الواسع بها لدى المؤرخين والرحالة والجغرافيين 

والفقهاء والمحدثين والشعراء وسائر فئات المسلمين على اختالف اهتماماتهم.
والصراع  الحروب  من  قرنين  بعد  الصليبي  الغزو  إخراج  من  المسلمون  تمكن  وقد 
واستنزاف الطاقات، وسوف يتمكنون من تحرير بيت المقدس مرة أخرى إن شاء اهلل، 

وهذا منطق التاريخ.

مدينة  حول  العربي  الشعر  قدمه  ما  ببعض  االستئناس  الكتاب  هذا  في  أردت  وقد 
القدس، وتوظيف هذا الشعر في فصول بحسب الموضوعات التي تناولها الشعراء، 

وأدرجت تلك الموضوعات في خمسة فصول هي:

الفصل األول: محطات األلم.
الفصل الثاني: اتهام الذات.

الفصل الثالث: استنهاض الهمم.
الفصل الرابع: التفاؤل بالمستقبل.
الفصل الخامس: فضائل القدس.

والشعر الذي اخترته لم يكن على سبيل إحصاء كل ما ُكتب حول القدس، فهذا يحتاج 
إلى مجلدات وإلى آالف الصفحات، لكنني آثرت أن أتتبع المراحل الزمنية المرتبطة 
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ما سمي  مرحلة  في  ذلك  أكان  ومجازر، سواء  احتالل  من  القدس  له  تعرضت   بما 
الحديث،  العصر  في  الصهيوني  االستيطاني  االحتالل  في  أو  الصليبية«  »الحروب 
واخترت النصوص الشعرية التي تواكب هذه المراحل من خالل الفصول الخمسة التي 

ينتظم فيها هذا الكتاب.
واأليوبية  الزنكية  الفترات  المختارة  النصوص  تغطي  أن  الموضوع  طبيعية  من  وكان 
والمملوكية خالل مائتي سنة من الحروب الصليبية  1291-1098م  وما قاسته بالد 
المسلمين،  وبخاصة بالد الشام، من ويالت ودمار ومذابح على يد جيوش همجية 
العربي  الشعر  من  نصوص  اختيرت  كما  بدائية،  متخلفة  حضارة  من  تنطلق  حاقدة 
الحديث لتواكب مراحل النكبة العربية في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين وتدفق 
المهاجرين اليهود برعاية بريطانية تجسدت في وعد »بلفور« وزير خارجية بريطانيا، 
في تزامن مع انهيار الدولة العثمانية واقتسام بالد الشام والعراق بين بريطانيا وفرنسا 

في اتفاقية »سايكس –بيكو« سيئة الذكر.
وأغتنم هذه المناسبة ألتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في أعمال هذا الكتاب: 

تنفيذاً وإخراجاً وتنضيدًا، وكان لجهدهم جميعاً األثر الواضح في إنجاز العمل.
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مدينة القدس القديمة

تبلغ مساحة القدس داخل األسوار حوالي1كم2، ويتألف المخطط الهيكلي للمدينة 
باب  من  األول  يبدأ  األربع،   الجهات  إلى  يشيران  متعامدين  محورين  من  القديمة 
الخليل غرباً إلى باب السلسلة المفتوحة على الحرم الشريف، والثاني يمتد من باب 
المدينة  النبي داود، وهذان المحوران قسما  العمود وينتهي في الجنوب قرب باب 
إلى أربعة أحياء غير متساوية: حي النصارى في الشمال الغربي حول كنيسة القيامة، 
حي األرمن في الربع الجنوبي الغربي، الحي اليهودي في الربع الشمالي الشرقي، حي 

المسلمين في الجنوب الشرقي حيث يقع المسجد األقصى وتكويناته كافة..
وأروقة  وقباب  مساجد  من  األقصى  المسجد  في  المعمارية  التكوينات  عدد  ويبلغ 

ومحاريب ومنابر ومآذن وآبار وأسبلة حوالي مائتين.

الجامع القبلي )المسجد األقصى(

- هو الجزء الجنوبي من المسجد األقصى المواجه للقبلة، له قبة رصاصية.
-  بني هذا المسجد في المكان الذي صلى فيه عمر رضي اهلل عنه عند فتح القدس عام 15هـ.

- بدأ ببنائه الخليفة عبد الملك بن مروان وأتمه الوليد.
- مساحته 4400م2. 

- أبعاده الداخلية : 80*55 م. 
- له سبعة أروقة: أوسط وثالثة في الشرق ومثلها في الغرب. 

- عمق بيت الصالة: 11 رواقاً موازياً لبيت الصالة.
- تقوم هذه األروقة والبالطات على  53 عموداً  رخامياً و49 سارية حجرية مربعة، 

وتقوم القبة في نهاية البالطة الوسطى.
- للمسجد  11 باباً : 7 في الجدار الشمال، وواحد في الشرق، واثنان في الغرب، 

وواحد في الجنوب.
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- يوجد تحت األقصى دهليز واسع يسمى األقصى القديم فيه سلسلة من العقود تقوم 
على أعمدة ضخمة.

المنبر الذي ُأحرق مرتين
حين احتل الفرنجة القدس أحرقوا منبر األقصى )492هـ - 1099م (، وقصة المنبر 
النوري الحلبي الذي أعاده صالح الدين إلى مكانه في األقصى بعد تحرير القدس 
الحلبي  السرو  المنبر من خشب  الشهيرة. صنع هذا  القصص  من  هـ    583 عام  
المسامير،  وفيه  دون استخدام  تعشيقاً  بالعاج واألبنوس والمعشق  المطعم والمنزل 
تشكيالت زخرفية عديدة عاجية وهندسية ونباتية ومقرنصات، وحصل الحريق الثاني 

عام  1969م.

قبة الصخرة
تقع في مركز ساحة األقصى شمال المسجد، واجهاتها الخارجية تشكل مثمناً تسقفه 
أشهر قبة ذهبية في العالم.  هي أقدم قبة بنيت بعد ظهور اإلسالم، والصخرة من حجر 

قاتم اللون صلد، وهي أعلى نقطة في منطقة المسجد األقصى.  
بناها عبد الملك بن مروان )68 – 72هـ / 688 – 692 م( فوق صخرة المعراج.

 
الصخرة الشريفة – صخرة المعراج

شديداً،  بروزاً  تبرز  أنها  غير  واألرض،  السماء  بين  معلقة  الصخرة  أن  العامة  يعتقد 
من  بالصخرة سياج  ويحيط  األنبياء،  يسمى مصلى  قديم  بها محراب  مغارة  وتحتها 
الخشب المعشق، وهو من تجديدات السلطان الناصر محمد بن قالوون 725 هـ. 

ويحيط بالصخرة أربع دعامات حجرية مكسوة بالرخام، بينها 12 عموداً رخامياً تحمل 



- 15 -- 13 -

16 عقداً تحمل رقبة أسطوانية ثم القبة، ويبلغ  طول الصخرة 18م، وعرضها 14 م، 
وأعلى نقطة فيها 1,5م. 

حائط البراق
هو الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم الشريف )األقصى(،  وهو جزء من المسجد 
األقصى ومن حادثة اإلسراء والمعراج، والمكان الذي حطت عليه البراق التي حملت 

الرسول       من مكة إلى القدس إلى السموات العلى. 
طول الحائط 48 م ، وارتفاعه 17 م، ويصل طول الحجر الواحد فيه إلى حوالي 5 م.
حدثت ثورة البراق عند هذا الحائط وسقط عدد كبير من الشهداء العرب بيد الشرطة 

البريطانية سنة 1929. 
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مبّشرات الفتح اإلسالمي للقدس

اإلسراء والمعراج:
كان ال يوجد حينها إال بقايا السور، ومنه حائط البراق الذي ربط فيه النبي محمد                                                        

      دابته، وكان ذلك في عهد الحاكم الروماني » هرقل« )641-610 م(.

معركة مـؤتــة :
وهي أول احتكاك بين المسلمين والروم أيام الرسول      . 

أبو بكر الصديق: 
 يبعث بجيش أسامة بن زيد، ثم يجهز جيشاً بقيادة خالد بن الوليد )عدده 12  ألف مقاتل( 

ليفتح عددًا من المدن في الشام وفلسطين.

معركة اليرموك:
في عهد عمر بن الخطاب بقيادة خالد بن الوليد،  36 ألف مسلم يقاتلون 240 ألف 
رومي وينتصرون عليهم  ويقتلون  70 ألفاً، وكان أبو عبيدة في 5 آالف مقاتل، ويزيد 
بن أبي سفيان في 5 آالف مقاتل، وشرحبيل بن حسنة في 5 آالف مقاتل قد اجتمعوا 
وحاصروا مدينة القدس 4 شهور وتسلم  عمر مفاتيح المدينة في رجب 17هـ،  وكان 

النصارى يطلبون منه إخراج اليهود من المدينة المقدسة.

القدس عبر العصور اإلسالمية
األمويــون:

أخذ معاوية البيعة بالخالفة في القدس، واهتم عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بعمارة 
المسجد األقصى ومسجد قبة الصخرة، وُأوِقف خراج مصر لسبع سنين لصالح البناء. 
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مبّشرات الفتح اإلسالمي للقدس

اإلسراء والمعراج:
كان ال يوجد حينها إال بقايا السور, ومنه حائط البراق الذي ربط فيه النبي محمد                                                        

      دابته، وكان ذلك في عهد الحاكم الروماني » هرقل« )641-610 م(.

معركة مـؤتــة :
وهي أول احتكاك بين المسلمين والروم أيام الرسول      . 

أبو بكر الصديق: 
 يبعث بجيش أسامة بن زيد, ثم يجهز جيشاً بقيادة خالد بن الوليد )عدده 12  ألف مقاتل( 

ليفتح عددًا من المدن في الشام وفلسطين.

معركة اليرموك:
في عهد عمر بن الخطاب بقيادة خالد بن الوليد،  36 ألف مسلم يقاتلون 240 ألف 
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في عهد الدولة العباسية: 
- توسعات وإصالحات،  خاصة أيام المنصور والمهدي والمأمون.

- حَكم الطولونيون ثم االخشيديون ثم الفاطميون سنة 969 م.
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الحملة األولى:    1095  -  1099م.
الحملة الثانية:      1147 -  1149م. 
الحملة الثالثة:     1189 –  1192م.
الحملة الرابعة:     1202 – 1204 م.
الحملة الخامسة:   1218 – 1221 م.
الحملة السادسة:  1228 -  1229 م.

الحملة السابعة:    1248 -  1254 م. 
الحملة الثامنة:    1270 -  1277 م. 
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صالح الدين األيوبي: 

حرر القدس والمسجد األقصى الذي دنسه الصليبيون وحّولوه إصطباًل للخيول، وكان 
ذلك يوم الجمعة 27 رجب 583 هـ )يوم ذكرى اإلسراء والمعراج(، وطّهر المسجد 

األقصى بعد 88 عاماً من االحتالل الصليبي.  

العثمانيون: 1336-923 هجرية / 1918-1517 م:

رفض السلطان  عبد الحميد خان مشروعاً صهيونياً لتهجير اليهود إلى فلسطين.

االنتداب البريطاني )1917 –1948 م ( وصدور وعد بلفور 1917/11/2 م.  

الثورات في فلسطين: 

ثـورة البـراق 1929 م،  ثـورة القســـام 1935م، الثـورة الكبـرى 1936 – 1939م.

إعـالن الكيـان الصهـيونـي )1948/5/14 م(

7 حزيران 1967م: المسجد األقصى تحت االحتالل الصهيوني.  
                    )التاريخ نفسه الذي دخل فيه الصليبيون إلى القدس عام 1099 م(.

1969م:    حريق المسجد األقصى على يد صهيوني أسترالي متطرف.
حكومة اليهود تعلن رسمياً القدس عاصمة موحدة لدولة »إسرائيل«  1980م:   

المزعومة.
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القدس )محطات على الطريق(

ال يمكن لقلب عربي أن يخفق بلهفة وحماسة كما يخفق حينما يذكر القدس الشريف، 
المدينة التي دخلت الذاكرة القومية، والوجدان الجماعي، والبعد الحضاري، والقداسة 

بمفهوميها اإلسالمي والمسيحي.

وهذه محطات موجزة في عمر القدس الشريف:

- المحطة األولى: البدايات المقدسة.
- المحطة الثانية: رحلة المنبر الخشبي من حلب إلى المسجد األقصى.

- المحطة الثالثة: الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية.
- المحطة الرابعة: آفاق المستقبل. 
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المحطة األولى:  البدايات المقدسة 

تبرز هذه المحطة في إطار الجغرافية المقدسة التي أعطت كثيراً من الدالالت والرموز 
التاريخية، فبيت المقدس يضم الحرم القدسي )المسجد األقصى(، بما يعنيه ذلك من 
ارتباط مع الحرم المكي )أول بيت وضع للناس(، وبما يعنيه ذلك من وصلة تاريخية 
مهمة مع الِقَدم المقدسي وارتباطه بالديانة اإلبراهيمية التي طبعت الديانات السماوية 

التالية.
وتتكرس هذه القدسية باإلسراء والمعراج: }سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من المسجِد 
الحراِم إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله{، ومن هنا كان بيت المقدس يتمتع 
بهذه المكانة الكريمة العظيمة لدى المسلمين جميعاً، ومن قبلهم المسيحيين جميعاً.

بالمسجد األقصى فحسب، وإنّما هي قدسية  ترتبط  المكان ال  وهكذا فإن قدسية 
قديمة تكّرست ببناء هذا المسجد العظيم.

األقصى  المسجد  بين  المسلمين  قبلة  مكان  تبادل  السياق،  هذا  في  عجيباً  وليس 
والحرم المكي )الكعبة(: }قد نرى تقلَُّب وجِهَك في السماء فَلنـَُولِّيـَنََّك قبلًة ترضاها 

فـََولِّ وجهك َشْطَر المسجد الحرام{.

وفي إطار هذه المحطة القدسية تأتي الفتوحات العربية اإلسالمية لمدينة القدس عام  
17هـ، والعهدة العمرية التي كانت ترجمة للفكر اإلنساني المعترف باآلخر، والمبني 
على أساس }ال إكراَه في الدين{، و}إّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم{، و}اُدُْع إلى سبيِل 

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة{.
وكان التساقط السريع للمعاقل البيزنطية في بالد الشام مؤشراً على أنَّ الوجود البيزنطي 
العربية  القبائل  من  يتشكل  للبالد  الديموغرافي  النسيج  وأنَّ  خارجية،  قشرة  كان 
والسريان وبقايا الشعوب القديمة التي سكنت المنطقة، وجاء الفتح اإلسالمي المرن 
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المتسامح يمنح الناس حرية المعتقد بعد القمع الفكري الذي مارسته بيزنطة على من 
تدعي أنهم هراطقة، لمجرد أنهم يخالفونها الرأي.

ونبقى في المحطة نفسها,  لكننا ننتقل إلى الفترة األموية  لنرى كيف شهدت عمارة 
القدس أيام عبد الملك بن مروان )65-86 هـ( تطورها السريع والمذهل، من منطلق 
المكان، وبنيت قبة الصخرة، وخصص خراج مصر  القداسة والعظمة وأبهة  تكريس 

لسبع سنين ألعمال هذا البناء الهائل الفريد.
واستمرت العناية بالقدس وعمارتها وتكريس رمزيتها المباركة طوال العصر العباسي، 

بما رافقه من حكم فاطمي أو إخشيدي للمدينة.
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المحطة الثانية: رحلة المنبر الخشبي من حلب إلى المسجد األقصى

استطاع األوروبيون الالتين خالل حروب الفرنجة، التي ُأطلق عليها تسمية الحروب 
الصليبية، أن يغتنموا فرصة تفكك إرادة القرار في العالم اإلسالمي، وأن يغتصبوا مناطق 
من بالد الشام أقاموا فيها )مملكة بيت المقدس(، وإمارات الرُّها وأنطاكية وطرابلس 
الشام، وذلك اعتباراً من عام 492 هـ / 1099 م، وقد دّمروا بيت المقدس، وأحرقوا 

المسجد األقصى ومنبره الشهير، وقتلوا عشرات األلوف من سّكان المدينة.

وكان ال بد للمسلمين أن تستيقظ فيهم روح المقاومة سريعاً، وبعد أقل من نصف قرن 
تمّكن عماد الدين الزنكي من أن يحرر مدينة الرها )539 هـ / 1144 م(، وشرع-  
والتعليمي  واإلعالمي  واالقتصادي  العسكري  باإلعداد  الدين-  نور  ابنه  بعده  ومن 

لتحرير المناطق المحتلة وطرد الغزاة الفرنجة.
وفي مدينة »حلب« التي أصبحت مركز الجهاد ضد الغزاة، أمر عماد الدين بصنع منبر 
خشبي باذخ لنقله إلى بيت المقدس بعد تحريره. وتابع ابنه نور الدين هذا الموضوع 
حتى صنع هذا المنبر عام 564 هـ/ 1168 م، وأقيم في جامع حلب األموي الكبير 
انتظاراً لتحرير بيت المقدس، وكان منبر جامع حلب األموي قد أتى عليه حريق في 
زمن نور الدين نتيجة فعل تخريبي، فكان المنبر الجديد بدياًل، ونقل المنبر الخشبي 

إلى المسجد األقصى.

وقد وصف ابن جبير هذا المنبر حينما زار مدينة حلب عام 580 هـ/ 1184 م، أي 
قبل نقل المنبر إلى بيت المقدس، فقال: »وقد استفرغت الصنعة القرنصية جهدها في 
منبره، فما رؤي في بلد منبر على شكله وغرابة صنعته، واتصلت الصنعة الخشبية منه 
إلى المحراب فتجلَّلت صفحاته كلها حسناً على تلك الصنعة الغريبة، وارتفع كالتاج 
العظيم على المحراب، وعال حتى اّتصل بسّماك السقف، وقد قـُوِّس أعاله، وشرف 
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بالشرف الخشبية القرنصية، وهو مرصع بالعاج واألبنوس، واتصال الترصيع من المنبر 
إلى المحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن يتبين بينهما انفصال، فتجتلي 

العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيا«.

الذي  الدين  نور  منبر  ليس  األموي  حلب  جامع  في  اليوم  القائم  الخشبي  والمنبر 
إلى القدس،  الدين بعد نقله  نتحدث عنه، وإنّما هو منبر صنع على غرار منبر نور 
وذلك في بداية العصر المملوكي أيام قالوون المنصور وابنه محمد الناصر، ألن منبر 

نور الدين احترق بعد غزو هوالكو 658 هـ - 1260 م.

ومن المعلوم أن الدولة الزنكية انتهت بقيام الدولة األيوبية في مصر وامتدادها إلى 
الشام، وحينما دخل صالح الدين مدينة حلب قال له الشاعر محيي الدين بن الزكي:

وفتُحَك القلعَة الشهباَء في َصَفٍر       مبشٌِّر بفتوح القدِس في رََجِب

وقد ظنَّ بعض الدارسين أنَّ الشاعر يتنّبأ بالموعد بحسابات فلكية، لكن الواقع أنَّ 
هذا البيت الشعري يحمل داللة رمزية مهمة تتصل بشهر رجب الذي هو شهر اإلسراء 
إذا هو حدث في شهر رجب شهر  تتضاعف  الفتح  فإّن قدسية  والمعراج، وبالتالي 
معركة  بعد  القدس  مدينة  الدين  ودخل صالح  ذلك  وقد حدث  والمعراج،  اإلسراء 
حطين الحاسمة، وتّمت صالة الجمعة األولى بعد التحرير يوم 27 رجب 583 هـ/ 

6 آب 1187 م.
وألقى خطبة الجمعة محيي الدين بن الزكي نفسه الذي بّشر صالح الدين بفتح بيت 

المقدس خالل شهر رجب.
وكان أول ما فعله صالح الدين أن أرسل إلى ابنه الظاهر غازي في حلب يأمره بإرسال المنبر 

الخشبي من حلب لوضعه في الحرم القدسي، وتّم ذلك في يوم مشهود وحفل عظيم.
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وقد وصف المؤرّخ المعاصر لتلك المرحلة العماد األصفهاني ذلك اليوم المبارك فقال: 
»لّما فتحنا القدس أمر )أي صالح الدين( بتعمير المحراب وترخيمه، وتكميل حسنه 
وترميمه، ووضع منبر رسمي في أول يوم قضى به الفرض، واحتيج بعد ذلك إلى منبر 
حسن رائع، بحسنه الئق، وبجماله شائق، وبكماله فائق، فذكر السلطان المنبر الذي 
قبل فتحه  المقدس  لبيت  بن زنكي رحمه اهلل  الدين محمود  نور  العادل  الملك  أنشأه 
بنّيٍف وعشرين سنة، وأودعه له من ذخائره عند اهلل حسنة، فأمر أن ُيكتب إلى حلب 
ويُطلب، فُحمل وُعمل على ما أمر به وامتثل، فجاء كالروض النضير، والوشي الحبير، 

عديم النظير.
وكان من حديث أحداثه، ما ألهم اهلل نور الدين رحمه اهلل الرتياح خاطره إليه وانبعاثه، 
وقد أوقع في روعه، من النور الفائض من ينبوع ضلوعه، أّن البيت المقدس بعده سيفتح، 
الملهمين، وعباده  اهلل  أولياء  من  الحرجة ألجله ستشرح، وهو  المسلمين  وأّن صدور 
المحدثين المكرمين، وكان بحلب نجار يعرف باألختريني من ضيعة تعرف بأخترين، لم 
يـُْلَف له في براعته وصنعته قرين، فأمر نور الدين بعمل منبر لبيت اهلل المقدس، وقال له: 
اجتهد أن تأتي على النعت المهندم والنحت المهندس، فجمع الصّناع، وأحسن اإلبداع، 
أمر مستحيل،  يقولون هذا  والناس  التحسين،  وأتّمه في سنين، واستحق بحق إحسانه 
وحكم ما له دليل، وذكر جميل وأجر جزيل، لو كان إليه سبيل، وهيهات أن يعود القدس 
إلى اإلسالم، ويقضي اإلصباح فيه على اإلظالم، فإن الفرنجة عليه مستولون مستعلون، 
وهم يكثرون على األيام وال يقلون، َأَما نَاَصُفونا على أكثر أعمال حوران، وقابلوا الكفر 
باإليمان، وقد أعجزوا ملوك اإلسالم إلى اليوم، فما أصعب وأتعب رقم القوم، ويقول من 
له قوة اليقين، وعرف أن اهلل كافل بنصر الدين: اصبروا فِلِسرِّ هذه األمة نبأ، وهو كما 

قال اهلل تعالى: }ويصنع الُفْلَك{، وكّلما مر عليه مأل. 
ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نور، وأثر تقواه للمتقين مأثور، أزهد العباد، وأعبد 
الزهاد، وهو من األولياء األبرار، واألتقياء األخيار، وقد نظر بنور الفراسة أن الفتح قريب، 
وأن اهلل لدعائه ولو بعد فتحه مجيب, ويزيد قوة عزمه جدًا، وتمده بحياء الحياة الربانية 
مدًا، قد طهره اهلل من العيب، وأطلعه على سر الغيب، ونّزهه من الريب لنقاء الجيب. 
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وشملت اإلسالم بعده بركته، وختمت بافتتاح ملك صالح الدين مملكته، وهو الذي رباه 
ولّباه، وأحبه وحباه، وهو الذي سن الفتح، وسّن النجح. واتفق أن جامع حلب في األيام 
المنظر، وتولى  المنبر، وَحُسَن  يُنصب، فُنصب ذلك  منبر  إلى  النورية احترق، فاحتيج 
حينئذ النجار عمل المحراب على الرقم، وشابه المحراب المنبر في الرسم، ومن رأى 

حلب اآلن شاهد على مثال المنبر القدسي اإلحسان.
ولما فتح السلطان القدس تقّدم بحمله، وصح به في محراب األقصى تفريق شمله، وظهر 
سر الكرامة، في فجر اإلسالم بالسالمة، وتناصرت ألسنتهم بالدعاء لنور الدين بالرحمة، 

ولصالح الدين بالنصرة والنعمة«.

ومن المعلوم أنَّ منبر نور الدين الذي حمله صالح الدين من حلب إلى المسجد األقصى 
بقي هناك مئات السنين، حتى أقدم عنصري صهيوني على إحراقه يوم 1969/8/21.
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المحطة الثالثة: الخلفية التاريخية للحركة الصهيونية

أمم  عن  التاريخ  في  عديدة  أمثلة  »هناك  دوبنوف:  سايمون  اليهودي  المؤرخ  يقول 
اختفت من الوجود بعد أن فقدت أرضها وتفرقت بين شتى األمم، ولكن ليس لدينا 
سوى حالة وحيدة فقط لشعب أمكنه أن يستمر على قيد الحياة آلالف السنين رغم 

تشتته وضياع وطنه، وهذا الشعب الفريد هو شعب إسرائيل«.
الذي  الصهيونية،  الحركة  عليه  تقوم  الذي  األسطوري  الزعم  الكلمات  هذه  تلخص 

يرتكز على عنصرين:
أ ( أن األرض المفقودة والموعودة لليهود هي أرض فلسطين.

ب ( أن اليهود هم الشعب المختار الذي ال يمكن أن يذوب رغم عوامل الزمان والمكان.
الظروف  فرضته  الذي  اليهودي(  )الشتات  مقولة  العنصرين  هذين  عن  انبثقت  وقد 
ينتهي كما تعدهم بذلك أساطير  اليهود، وهو في نظرهم ال بد أن  واألحداث على 

التوراة والتلمود.
واعتمد  الميعاد،  وأسطورة  الشتات  موضوع  بين  الصهيوني  للفكر  المنظرون  ربط 
البرنامج الصهيوني الذي نضج خالل القرنين األخيرين على تطور ظروف مادية وفكرية 
الظروف يمكن  اليهودية، وهذه  أثرها في األقليات  المجتمعات األوروبية تركت  في 

اختصارها فيما يلي:

1 - التطور الرأسمالي والثورة الصناعية في أوروبا:
بالكشوف  مروراً  التاسع عشر،  القرن  النهضة حتى  يسمى عصر  ما  مطالع  منذ  بدأ 
وغيرها،  والتكنولوجيا  الفرنسية،  والثورة  الرأسمالية،  والمركنتلية  والجغرافية،  العلمية 
وقد غيرت هذه العوامل بيئة المجتمعات األوروبية من إقطاعية إلى رأسمالية اهتزت 
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أعمال  أوروبا خالل  في  التجارة  تحتكر  التي كانت  اليهودية  األقليات  أوضاع  معها 
السمسرة والوساطات.

وكان ال بد من أن يظهر لذلك ما أطلق عليه »المسألة اليهودية«، وهي ظاهرة اجتماعية 
أفرزتها دورة االقتصاد األوروبي بتحوله الرأسمالي والصناعي الذي أدى إلى تقليص 
 ،»Guitto نطاق »الغيتو  فأكثر في  أكثر  التجاري وتهميشه وحشره  اليهود  دور 

وتقديمه كيهودي قذر مكروه منعزل في هذا الغيتو.

وأدى هذا التطور الرأسمالي الهائل إلى نشوء االستعمار والجيوش الحديثة للسيطرة 
على مصادر المواد الخام، واتخاذ األسواق لتصريف البضائع، وأدى ذلك إلى الحروب 

الطاحنة في أوربا وبخاصة: -1800 1870 – 1914 – 1939.
كان عدد اليهود في فلسطين منتصف القرن التاسع عشر  ال يزيد عن خمسة آالف، 
ألف   25 عن  يزيد  ال  العدد  بلفور كان  وعد  وقبل  األولى  العالمية  الحرب  وخالل 
يهودي، ولكن فكرة »الوطن اليهودي« كانت قد تبلورت من خالل عدد من الرواد 
مكان  حول  الخالفات  ورغم  و»هرتزل«،  و»كاوتسكي«  »هّس«  مثل:  الصهاينة، 
هذا الوطن: األرجنتين، مدغشقر، فلسطين، فإن فكرة فلسطين تغلبت. وبعد هرتزل 
تولى حاييم وايزمان الجانب العملي في تشجيع الهجرات اليهودية إلى فلسطين، وقد 

وصف هرتزل الوطن اليهودي الموعود بأنه سوف يكون »إنكلترا الصغرى«.

بالتفوق  القائلة  األوروبية  العنصرية  موجة  تركب  أن  الصهيونية  الحركة  واستطاعت 
األوروبي والمستندة إلى التوسع االستعماري، فهذه الحركة الصهيونية تعتقد أساساً أنها 

مشروع من مشاريع الرجل األوروبي األبيض ضد المنطقة المتخلفة شرقي المتوسط.
وحينما بدأت العنصرية األوروبية تتجه ضد اليهود، كما اتجهت ضد آسيا وأفريقيا 
والعالم اإلسالمي، اخترع اليهود موضوع العداء للسامية، ورأوا أنَّ الحل هو ضرورة 

التشبث بوطن قومي ينهي مشكلة الشتات.



- 30 -
- 30 -

وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني األول في مدينة بال السويسرية يوم 1897/8/29، 
كانت الحركة الصهيونية قد تبلورت في مطالبتها بأرض فلسطين وطناً قومياً لليهود.

2 - البعد السياسي للخطر الصهيوني:
حاول هرتزل أن يلعب على جميع الحبال السياسية الممكنة، فاتصل بجميع القوى 
انتزاع  محاواًل  العثمانية،  الدولة  ومنها  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  الفاعلة  السياسية 
وعد بالسماح لليهود بإقامة دولة لهم في فلسطين. وحينما زار اإلمبراطور األلماني 
)ويلهالم( القدس عام 1898 كان هرتزل في طليعة مستقبليه، وكان الرهان الصهيوني 

على أنَّ ألمانيا هي القوة التي يمكن أن تحقق لليهود حلمهم السياسي.
وعندما جاء حاييم وايزمان إلى رئاسة الحركة الصهيونية، لعب الورقة البريطانية بعد 
رجوح كفة الحلفاء في الحرب العالمية األولى، وأعلن وعد بلفور الذي يعد النقطة 
الثانية المهمة بعد المؤتمر الصهيوني، وبين الحدثين عشرون سنة تماماً. وقد أعطت 
بريطانيا ثالثة وعود حول فلسطين، تمثل أولها بوعدها للشريف حسين بن علي  على 
اتفاقية  من خالل  والثاني  المستقلة،  العربية  مملكته  من  جزءاً  ستكون  فلسطين  أّن 
سايكس بيكو بأن تكون فلسطين تحت إدارة دولية، والثالث لليهود، وهو الوعد الذي 

صدقت به وكذبت بالوعدين اآلخرين.
الواليات  نجم  صعود  بعد  األمريكية  الورقة  غوريون«  »بن  الصهيوني  الزعيم  ولعب 
أنَّ  الصهاينة  الزعماء  يخفي  وال  بعدها،  وما  الثانية  العالمية  الحرب  المتحدة خالل 
الشرق  في  األمريكية  المتحدة  للواليات  استراتيجي  هي وجود  إنما  اليهودية  الدولة 

األوسط.

وكان وايزمان يؤكد، ومن بعده بن غوريون، أن فلسطين يجب أن تتسع لـ 15 مليون 
يهودي موزعين في العالم، وبمقدار ما يأتي من اليهود إلى فلسطين يجب أن تتسع 
حدودها، فيمكن أن تتجاوز األردن إلى خط حديد دمشق المدينة، وكل منابع نهر 
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األردن وروافده ومنابع الليطاني، بل إن حلم إسرائيل الكبرى يصل إلى النيل والفرات 
الستيعاب العدد األقصى من اليهود الموزعين في الشتات العالمي.
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والتشرذم وسطحية القرار لتسمح للنفوذ الصهيوني بالهيمنة وفرض قراراته بشكل فظ 

ومهين.
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أرضاً يمكن للعربي أن يجني منها أي فائدة اآلن أو في المستقبل«.

الدولة  دور  تساندها،  التي  العالمية  القوى  مع  بالتعاون  قيامها،  منذ  إسرائيل  تلعب 
المحافظة  ومحاولة  واالستراتيجي  العسكري  التفوق  على  تعتمد  التي  االستيطانية 
على هذا التفوق بالتنسيق مع مراكز الدعم االستعماري، بخاصة الواليات المتحدة 
إلى  القوى  تلك  ومعها  إسرائيل  تلجأ  واستمراره،  التفوق  هذا  ولضمان  األمريكية. 
تفكيك أقطار الوطن العربي، وترسيخ الفكر اإلقليمي فيها، وإثارة النزاعات العرقية 

والطائفية بهدف استنزاف تلك األقطار وإلهائها بقضايا هامشية وداخلية. 

الدامية  األحداث  في كل  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  إسرائيل  أصابع  نجد  وإننا 



- 32 -
- 32 -

وأفغانستان،  العراق  واحتالل  والثانية،  األولى  الخليج  وحرب  لبنان،  في  والمؤسفة 
إيران  لضرب  االمتداد  ومحاولة  والجزائر,  مصر  ومتاعب  السودان،  في  والتمرد 
وباكستان كقوتين إسالميتين قد تشكالن خطراً على الوجود اإلسرائيلي، والتنسيق مع 
القوى المحلية المعادية للعرب في كل مكان، ونظام إرتيريا الجاحد، واختراق الصف 
اتفاق  أخرى:  بعد  واحدة  العربية  بالجبهات  واالستفراد  الثنائية،  باالتفاقيات  العربي 

كامب ديفيد، اتفاق أوسلو، اتفاق وادي عربة.

3- البعد االقتصادي للخطر الصهيوني:
إنَّ أي حديث عن سالم فعلي مع إسرائيل إنما هو نوع من الوهم والخداع، فإسرائيل 
المنطقة  على  واالقتصادية  السياسية  الهيمنة  مشروع  وضمن  بشروطها  سالماً  تريد 
واضح  بسٌط  الجديد«  األوسط  »الشرق  بيريز  شمعون  وفي كتاب  بأسرها.  العربية 
لألفكار الصهيونية التي ترى أن الثروات العربية واليد العاملة العربية رخيصة يجب أن 
يقودها ويتحكم فيها العقل اإلسرائيلي المتطور والمتقّدم، وأن إسرائيل هي الشريك 
الصغير المهم لإلمبريالية األمريكية، التي تسعى للسيطرة على االقتصاد العالمي تحت 
مظلة ما يسمى »العولمة«، وتأتي »الشرق أوسطية« ثمرة إسرائيلية للعولمة األمريكية.

أرقام  العربية اإلسرائيلية يمكن قراءته من خالل  المواجهة  البعد االقتصادي في  إنَّ 
سكان  من   2% من  أقل  يشكلون  المحتلة  فلسطين  في  اليهود  فالسكان  معينة، 
القومي  الناتج  متوسط  يفوق  إسرائيل  في  للفرد  القومي  الناتج  لكن  العربي،  الوطن 
للمواطن العربي، بما في ذلك دول الخليج، أكثر من ثالث مرات. ويتصرف اليهود 
في إسرائيل ككتلة واحدة، بينما يبقى القرار العربي متشرذماً ومتعادياً ومتصادماً، مما 

يخدم المصالح اإلسرائيلية في نهاية المطاف.
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وتستند إسرائيل إلى الدعم األمريكي المطلق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً 
واستراتيجيًا، وهي تخطط بفظاظة ووقاحة لضرب المصالح االقتصادية العربية، وإفقار 
الفرات، دجلة، واستخدام  النيل،  المياه:  العربية، ومحاصرتها بمشاكل  المجتمعات 
إقامة  أثيوبيا، وتمويل  مثل  المعادية،  القوى  مع  بالتنسيق  المشاكل ورقة ضغط  هذه 

سدود في هذه الدول، في سياق حرب المياه المفروضة على الدول العربية.

إلى ذلك تعمل إسرائيل على إغراق األسواق العربية بالمنتجات الزراعية والصناعية 
االتفاقات  وفرض  بالتهريب،  أو  مباشر،  غير  أو  مباشر  طريق  عن  واالستهالكية  
والمؤتمرات التي تكّرس الهيمنة اإلسرائيلية الشرق أوسطية في إطار العولمة األمريكية، 
وفرض ما يسمى بالتطبيع االقتصادي الذي هو في الواقع فرض سيطرة إسرائيلية تمزق 

المصالح العربية.

إضعاف  إلى  المؤدية  المساعي  إفشال  إلى  الهادف  العرب  موقف  فإنَّ  هنا  ومن 
االقتصاد العربي، إنّما هو موقف قومي ينطلق من زاوية حقيقية للمصالح العربية، ورؤية 
دقيقة للتضاّد العنيف بين المشروع العربي والمشروع اإلسرائيلي، واستحالة لقائهما 
في  جلي  واضح  اإلسرائيلي  فالمشروع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  تطبيعهما  أو 
سعيه إللغاء فاعلية الدور العربي وتهميشه، وتحويل الوطن العربي إلى سوق استهالكية 
وأماكن ترفيهية ويد عاملة رخيصة، في إطار السيطرة المطلقة للمصالح اإلسرائيلية، 
ومن خلفها المؤسسات االقتصادية العالمية التي تدور في إطار العولمة االستعمارية، 

كالصندوق الدولي، والبنك الدولي، والشركات متعددة الجنسيات.

والتكامل على  التنسيق  من  أدنى  إقامة حد  إلى  العربي  المشروع  يهدف  أن  ويجب 
المنظومة  باختراق  إلسرائيل  السماح  وعدم  العربي،  الوطن  اقتصاديات  مستوى 

االقتصادية العربية وتمزيقها وفرض القرارات الفاسدة عليها.
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4 - البعد االجتماعي والثقافي للخطر الصهيوني:

ذات يوم قال موشي دايان: »إننا ال نحسب حساباً للعرب، ألنهم شعب ال يقرأ«.
تقوم سياسة إسرائيل على رسم صورة للمواطن العربي كإنسان متخلف إرهابي عدواني، 
وهذه الصورة تستند إلى تراكم تاريخي أوروبي يعتمد الكراهية والتجني، وتقديم صورة 
انعكاس  إنّما هي  الصورة  التاريخ اإلسالمي، وهذه  العربي وعن  مغرضة مشوهة عن 
لمراكز صنع القرار اإلعالمي في العالم الغربي الذي يسيطر فيه اليهود على الصحافة 
النشر، ويفرضون على تلك المؤسسات اإلعالمية  وأجهزة اإلعالم والتلفزيون ودور 
والثقافية وجهة نظرهم، علماً بأّن اليهود ال يشكلون إال أقل من %2 من السكان في 

الواليات المتحدة وفي فرنسا. 
والمثال الصارخ على هذه السيطرة كتاب المفكر الفرنسي »غارودي« حول األساطير 
اإلسرائيلية، الذي لم يستطع نشره في فرنسا أو غيرها بفضل الضغط اليهودي المنظم.

إن بؤرة االهتمام الصهيونية بالمجتمعات العربية ترمي إلى ما يلي:
تلك  في  اإلنسانية  القيم  وتشويه  األخالقية،  والثوابت  الفكرية  البنى  ضرب   -

المجتمعات.
- زعزعة الثقة، والحرص على إنشاء أجيال تافهة سطحية ال تهتم بقضايا وطنها.

في  ذلك  وحظر  العرب،  األعالم  وسير  العربي  التاريخ  بتدريس  السماح  عدم   -
االتفاقيات الثنائية: كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة.

في  الشباب  فئات  بين  وبخاصة  وإدمانها،  وانتشارها  المخدرات  تجارة  تشجيع   -
المجتمعات العربية )مصر والخليج خاصة(.

- الحرص على نشر اإلباحية والخالعة عن طريق استخدام أجهزة اإلعالم المختلفة 
وعناصر الموساد.

- الغزو الثقافي المبرمج في نطاق التطبيع الثقافي والعولمة الثقافية، وإلغاء الشخصية 
المحلية في نطاق النموذج األمريكي العالمي.
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- التسلل إلى مراكز القرار الثقافي واإلعالمي في المؤسسات العربية بالخديعة والمكر 
والرشوة والضغط، وصرف هذا القرار عن مساره السليم.

- تشجيع الفساد االجتماعي؛ من رشوة وانحالل وانحراف وجريمة.

5- البعد السكاني االستيطاني في الخطر الصهيوني:

- ضرورة تحقيق نظرية )أرض بال شعب( عن طريق تفريغ فلسطين من سكانها العرب، 
بطردهم أو إبادتهم أو الضغط عليهم إلجبارهم على النزوح والهجرة.

- خلق الظروف المناسبة للهجرة اليهودية إلى فلسطين التي مرت بمراحل مهمة:
• الهجرة خالل االنتداب البريطاني على فلسطين 1918 - 1947 م.

• الهجرة بعد قيام دولة إسرائيل.
• الهجرة بعد عام 1967م.

• الهجرة اليهودية السوفييتية أوائل التسعينيات.
السكان  لقتل  هاغاناه...  المتطرفة: شتيرن،  الصهيونية  اإلرهابية  الحركات  تنظيم   -

العرب وطردهم: دير ياسين، قبية، بحر البقر، قانا، صبرا وشاتيال، غزة..
- التواطؤ البريطاني وتسهيل هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين خالل فترة االنتداب.

- المستوطنات وخطرها الرهيب على األرض العربية والسكان العرب.
- قضية القدس كرمز عربي وإسالمي وعالمي، ومحاولة تهويدها.

- محاولة إسرائيل نقل أكبر عدد من يهود العالم بقصد التوسع على حساب جيرانها 
العرب.
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المحطة الرابعة: آفاق المستقبل

لقد علمتنا تجارب التاريخ أّن الشعب المتماسك المتوازن المتشبث بثقافته وتاريخه  
وهوية أمته ال يمكن أن يهزم.

وها هي اإلمبراطوريات تتهاوى، والقوى العاتية الطاغية تسقط، وها هي المقاومة بكل 
أطيافها ومعانيها ترسم مالمح الغد وإن لم يكن قريباً، فالتجربة الصهيونية محكومة 
قوانين  حتمية  تخالف  أسس  على  مبنية  ألنها  الصليبية،  الفرنجية  باالنهيار كالتجربة 

التاريخ.
وإذا لم يستطع جيلنا رؤية رايات النصر ترفرف فوق القدس، فإن جياًل تالياً سوف 

يحمل منبر المسجد األقصى ويزرعه بثبات وقوة في مكانه الصحيح.

وإّن غداً لناظره قريب...
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الفصل األول
محطّات األلم

شهد القرن الخامس للهجرة )الحادي عشر للميالد( مزيداً من التمزق والصراعات 
في أنحاء العالم اإلسالمي، وكان ال بد لفلسطين التي تحتل القلب من هذا العالم أن 

تكون موضع صراع ومحاوالت لبسط النفوذ.
وقد كرس قيام الدولة الفاطمية، واتخاذها القاهرة عاصمة لها، فرصة لتأكيد الصراع 
حول بالد الشام بين بغداد العباسية والقاهرة الفاطمي, وكانت الدولة العباسية تعاني 
التفكك وقيام الدويالت المستقلة أو شبه المستقلة في أطرافها الواسعة، وكان القسم 
اإلفريقي قد خرج عن سيادة بغداد منذ مطلع القرن الرابع الهجري، بينما قامت دول 
مستقلة في القسم اآلسيوي، وما يعنينا هنا هو الدول التي قامت في بالد الشام ومنها 

فلسطين.
منذ نهاية القرن الثالث للهجرة كان أحمد بن طولون قد تمكن من االستقالل الذاتي 
وخلفه  الشام،  بالد  إلى  نفوذه  وامتد  العباسية،  بغداد  قبل  من  والياً  مصر  بحكم 
اإلخشيديون، ثم قامت الدولة الحمدانية في شمال بالد الشام واتخذت من مدينة 
إذا  حتى  بغداد،  خالفة  مع  والخطبة  الرمزية  العالقة  وبقيت  لها،  عاصمة  »حلب« 
جاء القرن الخامس الهجري كان المرداسيون قد أقاموا دولتهم على أنقاض الدولة  
الحمدانية, ودخلوا في صراعات مع الدولة البيزنطية شمااًل، والدولة الفاطمية جنوباً، 

وكانت فلسطين والجزء الجنوبي من بالد الشام تحت الحكم الفاطمي.
وأدت حركة »البساسيري« إلى قيام الخطبة في بغداد للخليفة الفاطمي عدة أشهر، 
السلجوقي »أرطغرل«، وكانت  بالسلطان  االستنجاد  إلى  العباسي  الخليفة  دفع  مما 
الدولة السلجوقية قد قامت في شرق العالم اإلسالمي، وما لبثت أن امتدت سريعاً 
لتغطي القسم اآلسيوي من دار الخالفة بما فيه بغداد العاصمة، وذلك بعد استنجاد 

الخليفة العباسي بالسالجقة.
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تمكن السلطان السلجوقي الثاني »ألب أرسالن« من السيطرة على بالد الشام في 
وبقيت  الفاطميين،  يد  من  فلسطين  وانتزع  السلجوقية،  للدولة  الكبير  التوسع  إطار 
القدس في يد السالجقة حتى تمكن الفاطميون من استعادتها عام 1096م، وذلك 
القدس  عن  للتخلي  اضطرهم  مما  السلجوقي،  البيت  في  الواسعة  االنقسامات  إثر 
وفلسطين، وحينما اجتاح الصليبيون مدينة القدس عام  1099 م لم يستطع الجيش 
الفاطمي الدفاع عنها، وكانت المذبحة الهائلة بعد أربعين يوماً من الحصار الذي أخفق 
الصليبي  للقائد  له، واستسلم  التصدي  في  الدولة«  »افتخار  الفاطمي  المدينة  والي 

»ريموند« الذي أّمنه على حياته وحياة جنده وسكان المدينة.
وفي يوم 1099/7/15م اقتحم الجيش الصليبي مدينة القدس، وتنّكر ريموند لألمان 
الذي أعطاه، فأعمل القتل في السكان رجااًل ونساًء وأطفااًل، واستمر القتل أسبوعاً، 
حرم  إلى  المسلمين  السكان  من  لجأ كثير  وقد  مكان،  في كل  الجثث  وتكومت 
المسجد األقصى، ولكن العدو هاجمهم وقتل في هذا الموقع ما يزيد على سبعين ألفاً 
من المسلمين، وكانت خيول الفرنجة تخوض في دمائهم، وقتل جميع األسرى الذين 

استسلموا ولم ينج أحد من سكان المدينة.
من  األقصى  المسجد  موجودات  حتى  وجدوه،  شيء  الصليبيون كل  الفرنجة  نهب 

قناديل، منها ثالثة وعشرون قندياًل من الذهب، وألفان وأربعون قندياًل من الفضة.
كانت هذه المحطة في الحروب أكثر إيالماً، وقد رأينا كيف أن األوروبيين الفرنجة 
أقاموا إمارتين في كل من الرها وأنطاكية قبل وصولهم إلى بيت المقدس، كما نفذوا 

مذبحة مروعة في معرة النعمان خالل توجههم جنوباً من أنطاكية إلى القدس.
ومن نجا من هذه المذابح خرج هائماً على وجهه يطلب الغوث والنجدة من باقي 

المدن التي لم يصل إليها الدمار الصليبي.

وصل المستنجدون إلى بغداد أيام خالفة المستظهر بأمر اهلل الذي لم يملك من األمر 
شيئاً، سوى أن يجمع الفقهاء ويطلب منهم استصراخ األمة وتحريض سالطين المدن 
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في الدويالت اإلسالمية المتناثرة هنا وهناك،  لكن هذه األصوات لم تلق الصدى 
الكافي الذي يحولها إلى أداة مقاومة للعدوان ويهيئها لتحرير األماكن المحتلة.

خالل  المقدس  بيت  إلى  الوصول  حاولوا  قد  القسطنطينية  أباطرة  البيزنطيون  كان 
حروبهم مع الدولة الحمدانية،  لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، واستطاعت مدينة حلب 

إيقاف أطماعهم أيام سيف الدولة الحمداني.
ومع تقدم الجيوش الصليبية قدم الفاطميون عرضاً للفرنجة يحتفظون من خالله بشمال 
بالد الشام، بينما يبقى الجنوب للدولة الفاطمية بما فيه القدس الشريف، مع تقديم 
الفرنجة  لكن  القدس،  بدخول  األوروبيين  المسيحيين  للحجاج  الكافية  الضمانات 
رفضوا هذا العرض، واستمروا في زحفهم، وكانوا يخططون لجعل الشرق إمارات التينية 
ملحقة بأوروبا والفاتيكان، بما في ذلك اضطهاد المسيحيين المحليين من أصحاب 

البالد األصليين ومحاولة ضمهم إلى الكنيسة الالتينية الكاثوليكية.

كانت تلك أجواء األلم الذي عاشه العالم اإلسالمي وهو يرقب الزحف الغاشم من 
أوروبا، هذا الزحف الذي استفاد من أجواء الفرقة واالنقسام والصراعات والخالفات  

على جميع المستويات. 
الحالة، وما يشبهها  تلك  لتعكس  اختيارها  الفصل حاولنا  لهذا  المختارة  والنصوص 
في العصر الحديث من خلل وانقسام واحتالل أوروبي واكبه التسلل الصهيوني إلى 
يأتي الطوفان فإنه يجرف  يعيد نفسه بصور متقاربة، وحينما  التاريخ  فلسطين، وكأن 
العدوان  شأن  وهذا كان  الرخوة،  األماكن  ويخترق  الضعيفة،  الهشة  الجدران  أمامه 
الفرنجي خالل الحروب الصليبية، والعدوان الصهيوني المدعوم من أوروبا في العصر 

الحديث.
ولعل هذه النصوص المختارة من أدب الحروب الصليبية، ومن الشعر العربي الحديث، 

فيها ما يلقي الضوء على المرحلتين، وهذا ما دعوناه محطات األلم.
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 القدس في عيوف الشعراء
 

75 
 

 *:الحركب الصليبية عنفي قصيدتو  أبو المظفر األبيوردم يقوؿ الشاعر
 

 

ػػػػػػػػػػواجم  مزجنػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػاءن بالػػػػػػػػػػدموع السَّ
 كشػػػػػػػرُّ سػػػػػػػالحً  المػػػػػػػرًء دمػػػػػػػعه يػػػػػػػػيفيضيو
 فإيهػػػػػػػػػػان بنػػػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػػػالـً  إٌف كراءكػػػػػػػػػػم
 أتهويمػػػػػػػػػة ه فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػٌل أمػػػػػػػػػن كغبطػػػػػػػػػةو 

ـي العػػػػػػػػيني   مػػػػػػػػلءى جفونهػػػػػػػػاككيػػػػػػػػف تنػػػػػػػػا
 كإخػػػػػػوانكٍم بالشػػػػػػاـ يضػػػػػػحي مػيقيلػػػػػػػيهم

 ـي الهػػػػػػػػػػػوافى كأنػػػػػػػػػػػتم ي تسػػػػػػػػػػػومهمي الػػػػػػػػػػػرك 
 ديمػػػىن قػػػد أيبيحػػػت كمػػػن  ككػػػم مػػػن دمػػػاءو  
 ة الظػػػػبارٌ بحيػػػثي السػػػيوؼي البػػػيضي محمػػػ 

 كتلػػػك حػػػركبه مػػػٍن يًغػػػٍب عػػػن غمارًىػػػا
ػػػػػػػػللنى بأيػػػػػػػػدم المشػػػػػػػػركين قواضػػػػػػػػبان   سى

ػػػػػػػػػػػػٌن ا  لمسػػػػػػػػػػػػتجنُّ بطيبػػػػػػػػػػػػة و يكػػػػػػػػػػػػاد لهي
 إلػػػػػػػػى العػػػػػػػػدا أرل أمتػػػػػػػػي ال ييشػػػػػػػػرعوف

 كيجتنبػػػػػوف ى النػػػػػار ى خوفػػػػػان مػػػػػن الػػػػػردل
 األعاريػػػػػػًب بػػػػػػاألذلأترضػػػػػػى صػػػػػػناديدي 

 ٍم يػػػػػػػػػػػذكدكا حميػػػػػػػػػػػة ن فليػػػػػػػػػػػتهم إذٍ  لػػػػػػػػػػػ 
ًمػػػػس ى الػػػػوغى   كإف زىػػػػدكا بػػػػاألجر إذ حى
 ةػػػػػػػػػػػػػحٌ و ملػػػػرنػػرب تػػػػػػػمي كالحػػػػػػاكػػػونػػدع 

 لػػػػػئن أذعنػػػػػت تلػػػػػك الخياشػػػػػيم للبػػػػػرل
 ربيػػػػػػػػػػػػػػػة ن تراقػػػػػػػػػػػػػػػبي فينػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػارة ن ع

 فػػػػػػػإٍف أنػػػػػػػتمي لػػػػػػػم تغضػػػػػػػبوا بعػػػػػػػد ىػػػػػػػذه
 

 

 فلػػػػػػػػم يبػػػػػػػػقى منػػػػػػػػػٌا عيرضػػػػػػػػة ه للمػػػػػػػػراًحم ً 
 إذا الحػػػػػػربي شيػػػػػػبٍَّت ناريىػػػػػػا بالصػػػػػػواـر ً  
 كقػػػػػػػػػػائعى ييلحقػػػػػػػػػػنى الػػػػػػػػػػذرا بالمناسػػػػػػػػػػم ً  
 ٌوار الخميلػػػػػػػػػػػًة نػػػػػػػػػػػاعم ً كعػػػػػػػػػػػيش و كنػػػػػػػػػػػ 
 أيقظػػػػػػػػٍت كػػػػػػػػلَّ نػػػػػػػػائم ً  علػػػػػػػػى ىفػػػػػػػػواتو  

 ظهػػػػػورى المػػػػػذاكي أك بطػػػػػوفى القشػػػػػاعم ً 
 ًفعػػػلى الميسػػػالم ً  تجػػػركف ذيػػػلى الخفػػػض ً 

 تػػػػػػػػػوارم حيػػػػػػػػػاءن حيسػػػػػػػػػنىها بالمعاصػػػػػػػػػم ً 
 كسػػػػػػػػمري العػػػػػػػػوالي داميػػػػػػػػاتي اللهػػػػػػػػاذـ ً 

 نَّ نػػػػػػػػادـ ً ليسػػػػػػػػلمى يقػػػػػػػػرعٍ  بعػػػػػػػػدىا سػػػػػػػػ
 لػػػػى كالجمػػػػاجم ً سػػػػتيغمدي مػػػػنهم فػػػػي الطٌ  
 ينػػػادم بػػػأعلى الصػػػوت: يػػػا آؿ ىاشػػػم ً  
 رمػػػػػػػػػاحىهمي كالػػػػػػػػػديني كاىػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدعائم ً  
 كال يحسػػػػػػػػػػبوفى العػػػػػػػػػػار ى ضػػػػػػػػػػربة ى الـز ً  

 علػػػػػػػى ذٌؿ كمػػػػػػػاةً  األعػػػػػػػاجم ً كييغضػػػػػػػي 
 ـر ً عػػػػػػن الػػػػػػدين ضػػػػػػٌنوا غيػػػػػػرة ن بالمحػػػػػػا

 مً أتىػػػػػػػػػػوه رغبػػػػػػػػػػة ن فػػػػػػػػػػي الغنػػػػػػػػػػائ فهػػػػػػػػػػاٌل 
  مػػػػػػػػػػػػػػػػور القشاعػػػػػػػػػاظ النسػػػػػػحػا بألػػػػػإلين

 فػػػػػػػػػػػال عطسػػػػػػػػػػػوا إال بأجػػػػػػػػػػػدعى راًغػػػػػػػػػػػم ً 
 تيطيػػػػػػلي عليهػػػػػػا الػػػػػػركـي عػػػػػػضَّ األبػػػػػػاىم ً 
 رمينػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػدائنا بػػػػػػػػػػػػػالحرائم ً 

                                                 
 .156 ص ،2 ج و،يواناألبيوردي، أبو ادلظفر، د *
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 :*الدين الحنفي مجد قاضي الطورنظمها  ةكائيٌ بقصيدة  كمن

 مػػػػررتي علػػػػى القػػػػدًس الشػػػػريًف مسػػػػلّْمان 
 

 علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا تبٌقػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن ربػػػػػػػػػوعو كأنجػػػػػػػػػػمً  
. 

 ففاضػػػػػػٍت دمػػػػػػوعي العػػػػػػيًن منٌػػػػػػي صػػػػػػػبابةن 
 

ًـ    علػػػػػػى مػػػػػػا مضػػػػػػى مػػػػػػن عصػػػػػػرنا المتقػػػػػػدّْ
 

 كقػػػػػػػػػد راـ عػػػػػػػػػػلجه أف يعٌفػػػػػػػػػي  رسػػػػػػػػػومىوي 
 

 كشػػػػػػػػػػػػٌمر عػػػػػػػػػػػػػن كٌفػػػػػػػػػػػػي لئيػػػػػػػػػػػػػمو مذٌمػػػػػػػػػػػػػمً  
 

 ػٍت يميػػػػػػػػػنكى خلّْهػػػػػػػػالػػػػػػػػفقػػػػػػػػػلتي لػػػػػػػػو شي 
 

 لمعتػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو أك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلو أك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسلّْمً  
 

 فلػػػػػػػو كػػػػػػػاف تفػػػػػػػػدل بػػػػػػػالنفوًس فػػػػػػػديتها
 

 بنفسػػػػػػػي كىػػػػػػػذا الظػػػػػػػنُّ فػػػػػػػي كػػػػػػػلّْ مسػػػػػػػلمً  
 ج

    
 

 :*بن مجاكر الدين نجم أخرل للشاعر ةكائيٌ ب منك 
 أعينػػػػػػػػػػػػٌي ال تػػػػػػػػػػػػرقي مػػػػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػػػػبراتً 

 

 صػػػػػػػلي فػػػػػػػي البكػػػػػػػا اآلصػػػػػػػاؿى بػػػػػػػالبكراتً  
. 

 سػػػػػػيوؿى الدمػػػػػػػًع يطػػػػػػػف  فيضيػػػػػػػها لعػػػػػػلٌ 
 

 توقٌػػػػػػػػدى مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي القلػػػػػػػػًب مػػػػػػػػن جمػػػػػػػػػراتً  
 

 على المسجًد األقصى الذم جٌل ذكػره
 

 علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػوطًن اإلخبػػػػػػػػػػاًت كالصػػػػػػػػػػلواتً  
 

 علػػػى القبلػػػًة األكلػػػى الػػػػتي اتجهػػػػت لهػػػا
 

 صػػػػػػػػالةي البرايػػػػػػػػا فػػػػػػػػي اخػػػػػػػػتالًؼ جهػػػػػػػػاتً  
 

 لتبػػػػػػًك علػػػػػػى القػػػػػػػدًس الػػػػػػبالدي بأسػػػػػػػرىا

 

 كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحاتً كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألحزاًف  

 ج

 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

                                                 
  العصور الزنكية واأليوبية وادلملوكية.يف  احلروب الصليبيةمن شعر مرحلة  *
 واأليوبية وادلملوكية.العصور الزنكية من شعر مرحلة احلروب الصليبية يف  *
 العصور الزنكية واأليوبية وادلملوكية.من شعر مرحلة احلروب الصليبية يف  *
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو

 :د فيها قصيدة المتنبيالفرنجة، كىي أبيات يقلٌ 
 ج  كلسػػػت آسػػػى علػػػى الترحػػػاؿ مػػػن بلػػػد

 (فيػػػػػػػػو كالػػػػػػػػرخمي  سػػػػػػػػواءه  البػػػػػػػػزاةً  شػػػػػػػػهبي ) 
 

 ةلكػػػػػػػأبلػػػػػػػغ أميػػػػػػػرم معػػػػػػػين الػػػػػػػدين م
 

 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج

 كمػػػػػػا ظننتػػػػػػك تنسػػػػػػى حػػػػػػق معرفتػػػػػػي
 جج

 (رؼ فػػػػػػي أىػػػػػػل النهػػػػػػى ذمػػػػػػمي اإف المعػػػػػػ) 
 ج

 لكػػػػػػػػن ثقاتػػػػػػػػك مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػوا بغشػػػػػػػػهم
 

 (اسػػػػتوت عنػػػػدؾ األنػػػػوار كالظلػػػػم)حتػػػػى  
 ج

 كػػػػم حٌرفػػػػوا مػػػػن مقػػػػاؿ فػػػػي سػػػػفارتهم
 

 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو

 :د فيها قصيدة المتنبيالفرنجة، كىي أبيات يقلٌ 
 ج  كلسػػػت آسػػػى علػػػى الترحػػػاؿ مػػػن بلػػػد

 (فيػػػػػػػػو كالػػػػػػػػرخمي  سػػػػػػػػواءه  البػػػػػػػػزاةً  شػػػػػػػػهبي ) 
 

 ةلكػػػػػػػأبلػػػػػػػغ أميػػػػػػػرم معػػػػػػػين الػػػػػػػدين م
 

 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج

 كمػػػػػػا ظننتػػػػػػك تنسػػػػػػى حػػػػػػق معرفتػػػػػػي
 جج

 (رؼ فػػػػػػي أىػػػػػػل النهػػػػػػى ذمػػػػػػمي اإف المعػػػػػػ) 
 ج

 لكػػػػػػػػن ثقاتػػػػػػػػك مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػوا بغشػػػػػػػػهم
 

 (اسػػػػتوت عنػػػػدؾ األنػػػػوار كالظلػػػػم)حتػػػػى  
 ج

 كػػػػم حٌرفػػػػوا مػػػػن مقػػػػاؿ فػػػػي سػػػػفارتهم
 

 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو

 :د فيها قصيدة المتنبيالفرنجة، كىي أبيات يقلٌ 
 ج  كلسػػػت آسػػػى علػػػى الترحػػػاؿ مػػػن بلػػػد

 (فيػػػػػػػػو كالػػػػػػػػرخمي  سػػػػػػػػواءه  البػػػػػػػػزاةً  شػػػػػػػػهبي ) 
 

 ةلكػػػػػػػأبلػػػػػػػغ أميػػػػػػػرم معػػػػػػػين الػػػػػػػدين م
 

 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج

 كمػػػػػػا ظننتػػػػػػك تنسػػػػػػى حػػػػػػق معرفتػػػػػػي
 جج

 (رؼ فػػػػػػي أىػػػػػػل النهػػػػػػى ذمػػػػػػمي اإف المعػػػػػػ) 
 ج

 لكػػػػػػػػن ثقاتػػػػػػػػك مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػوا بغشػػػػػػػػهم
 

 (اسػػػػتوت عنػػػػدؾ األنػػػػوار كالظلػػػػم)حتػػػػى  
 ج

 كػػػػم حٌرفػػػػوا مػػػػن مقػػػػاؿ فػػػػي سػػػػفارتهم
 

 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو
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 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج
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 ج
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 ج
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 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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*الستنجاد:يغلب عليها الشكول كا في قصيدة أخرلأيضان  عرقلة الدمشقيكقاؿ 
 

 
، صػػالحى الػػدين مػػوالم، أشػػتكي  إليػػكى

 

 ري رّْ الكػػػػػػػػريم يجػػػػػػػػػو زمانػػػػػػػػان علػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػ 
. 

 عػػدمااأللػػف التػػي كنػػت ك تػػرل أبصػػر 
 جج

 بهػػػػػا فػػػػػػي يػػػػػدم قبػػػػػػل الممػػػػػات تصػػػػػػيري  
 ج

 كىيهػػػػػػػات كاإلفػػػػػػػرنجي بينػػػػػػػي كبيػػػػػػػنكم
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػياجه، قتيػػػػػػػػػػػػػػػل دكنػػػػػػػػػػػػػػػو كأسػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 جج

 عجػػػػػًب األيػػػػػاـ أنػػػػػك ذك غنػػػػػى كمػػػػػن
 جج

، كأنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػق فقيػػػػػػػػػري    بًمًصػػػػػػػػػرى
 ج

 
 

 *:بالعودة صالح الدين معركؼ الرصافيلشاعر المعاصر ا يطالب فيهاكمن قصيدةو 
 
 

 فانصػػػدعٍ  (أيػػػوب ابػػػنً )قبػػػر يػػػا  كى نيػػػحنا
 

 فػػػػػػػػي مطاكيػػػػػػػػك مفضػػػػػػػػاؿي  ليػػػػػػػػنهض ثػػػػػػػػاكو  
 

 نشػػػػكو مصػػػػيبةن  (صػػػػالح الػػػػدين)إليػػػػك 
 

 تػػػػػػػاؿي غأصػػػػػػيب بهػػػػػػػا قلػػػػػػب العػػػػػػػال فهػػػػػػو م 
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو

 :د فيها قصيدة المتنبيالفرنجة، كىي أبيات يقلٌ 
 ج  كلسػػػت آسػػػى علػػػى الترحػػػاؿ مػػػن بلػػػد

 (فيػػػػػػػػو كالػػػػػػػػرخمي  سػػػػػػػػواءه  البػػػػػػػػزاةً  شػػػػػػػػهبي ) 
 

 ةلكػػػػػػػأبلػػػػػػػغ أميػػػػػػػرم معػػػػػػػين الػػػػػػػدين م
 

 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج

 كمػػػػػػا ظننتػػػػػػك تنسػػػػػػى حػػػػػػق معرفتػػػػػػي
 جج

 (رؼ فػػػػػػي أىػػػػػػل النهػػػػػػى ذمػػػػػػمي اإف المعػػػػػػ) 
 ج

 لكػػػػػػػػن ثقاتػػػػػػػػك مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػوا بغشػػػػػػػػهم
 

 (اسػػػػتوت عنػػػػدؾ األنػػػػوار كالظلػػػػم)حتػػػػى  
 ج

 كػػػػم حٌرفػػػػوا مػػػػن مقػػػػاؿ فػػػػي سػػػػفارتهم
 

 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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 في رثاء صالح الدين األيوبي: *)الكاتب( األصفهانيٌ  دعمالكقاؿ ا
 مػػػػػن كػػػػػاف أىػػػػػلي الحػػػػػػقّْ فػػػػػي أيامػػػػػوً 

 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػٌزه يػػػػػػػػػػػػػػػػردكفى أىػػػػػػػػػػػػػػػلى الباطػػػػػػػػػػػػػػػلً  
. 

 كفتوحػػػػػػػػوي كالقػػػػػػػػدسي مػػػػػػػػن أبكػػػػػػػػػارىا
 

 أبقػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػالن بغيػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػاجلً  
 

 فسػػػػػػػػػقاؾ رضػػػػػػػػػػوافى اإللػػػػػػػػػًو ألنػػػػػػػػػػني
 

 سػػػػػػػػػػقيا الغمػػػػػػػػػػاـً الهاطػػػػػػػػػػلً  أرتضػػػػػػػػػػيال  
 

    
، بعث نور الدين الزنكيب تحيق خيانةما رأل دعن، ف*بن منقذ أسامة القائد الكبيرأما 
البتعاد عن بامن الحساد كالخونة الذين يحيطوف بو، كينصحو  فيها يحذره بأبيات إليو

 :د فيها قصيدة المتنبيالفرنجة، كىي أبيات يقلٌ 
 ج  كلسػػػت آسػػػى علػػػى الترحػػػاؿ مػػػن بلػػػد

 (فيػػػػػػػػو كالػػػػػػػػرخمي  سػػػػػػػػواءه  البػػػػػػػػزاةً  شػػػػػػػػهبي ) 
 

 ةلكػػػػػػػأبلػػػػػػػغ أميػػػػػػػرم معػػػػػػػين الػػػػػػػدين م
 

 مػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػازح الػػػػػػػػػػدار لكػػػػػػػػػػن كٌده أىمىػػػػػػػػػػمي  
 
 ج

 كمػػػػػػا ظننتػػػػػػك تنسػػػػػػى حػػػػػػق معرفتػػػػػػي
 جج

 (رؼ فػػػػػػي أىػػػػػػل النهػػػػػػى ذمػػػػػػمي اإف المعػػػػػػ) 
 ج

 لكػػػػػػػػن ثقاتػػػػػػػػك مػػػػػػػػا زالػػػػػػػػوا بغشػػػػػػػػهم
 

 (اسػػػػتوت عنػػػػدؾ األنػػػػوار كالظلػػػػم)حتػػػػى  
 ج

 كػػػػم حٌرفػػػػوا مػػػػن مقػػػػاؿ فػػػػي سػػػػفارتهم
 

 سػػػػػػػػػعييهمي ككػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػعوا بفسػػػػػػػػػاد، ضػػػػػػػػػل  
 ج

 

شاكيان كمستحثٌان: إلى السلطاف صالح الدين عرقلة الدمشقيككتب 
*   

ـي فيػػػػػػػػػػػػػػػكى ككػػػػػػػػػػػػػػػم أعػػػػػػػػػػػػػػػادل  إالـى أيال
 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػرض مػػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػػاؾ كلػػػػػػػػػػػػػػػن أعػػػػػػػػػػػػػػػادا 
. 

ػػػػقم جسػػػػمي  لقػػػػد ألًػػػػفى الضػػػػنى كالسُّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهادا   كعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعى كالسُّ
 

 كقػػػػػػػػػػد أنسػػػػػػػػػػاني الشػػػػػػػػػػيبي الغػػػػػػػػػػواني
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدل أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادا 
 

 أخشػػػػػػػى مػػػػػػػن األنػػػػػػػواء بيخػػػػػػػالن كىػػػػػػػل 
 

 كيوسػػػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػػػي، فتػػػػػػػػػػػػػػى أيػػػػػػػػػػػػػػوب، جػػػػػػػػػػػػػػادا 
 

 إلػػػػػػػى كػػػػػػػم ذا التػػػػػػػواني فػػػػػػػي دمشػػػػػػػقو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتكم مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر تهى
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*الستنجاد:يغلب عليها الشكول كا في قصيدة أخرلأيضان  عرقلة الدمشقيكقاؿ 
 

 
، صػػالحى الػػدين مػػوالم، أشػػتكي  إليػػكى

 

 ري رّْ الكػػػػػػػػريم يجػػػػػػػػػو زمانػػػػػػػػان علػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػ 
. 

 عػػدمااأللػػف التػػي كنػػت ك تػػرل أبصػػر 
 جج

 بهػػػػػا فػػػػػػي يػػػػػدم قبػػػػػػل الممػػػػػات تصػػػػػػيري  
 ج

 كىيهػػػػػػػات كاإلفػػػػػػػرنجي بينػػػػػػػي كبيػػػػػػػنكم
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػياجه، قتيػػػػػػػػػػػػػػػل دكنػػػػػػػػػػػػػػػو كأسػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 جج

 عجػػػػػًب األيػػػػػاـ أنػػػػػك ذك غنػػػػػى كمػػػػػن
 جج

، كأنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػق فقيػػػػػػػػػري    بًمًصػػػػػػػػػرى
 ج

 
 

 *:بالعودة صالح الدين معركؼ الرصافيلشاعر المعاصر ا يطالب فيهاكمن قصيدةو 
 
 

 فانصػػػدعٍ  (أيػػػوب ابػػػنً )قبػػػر يػػػا  كى نيػػػحنا
 

 فػػػػػػػػي مطاكيػػػػػػػػك مفضػػػػػػػػاؿي  ليػػػػػػػػنهض ثػػػػػػػػاكو  
 

 نشػػػػكو مصػػػػيبةن  (صػػػػالح الػػػػدين)إليػػػػك 
 

 تػػػػػػػاؿي غأصػػػػػػيب بهػػػػػػػا قلػػػػػػب العػػػػػػػال فهػػػػػػو م 
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*الستنجاد:يغلب عليها الشكول كا في قصيدة أخرلأيضان  عرقلة الدمشقيكقاؿ 
 

 
، صػػالحى الػػدين مػػوالم، أشػػتكي  إليػػكى

 

 ري رّْ الكػػػػػػػػريم يجػػػػػػػػػو زمانػػػػػػػػان علػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػ 
. 

 عػػدمااأللػػف التػػي كنػػت ك تػػرل أبصػػر 
 جج

 بهػػػػػا فػػػػػػي يػػػػػدم قبػػػػػػل الممػػػػػات تصػػػػػػيري  
 ج

 كىيهػػػػػػػات كاإلفػػػػػػػرنجي بينػػػػػػػي كبيػػػػػػػنكم
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػياجه، قتيػػػػػػػػػػػػػػػل دكنػػػػػػػػػػػػػػػو كأسػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 جج

 عجػػػػػًب األيػػػػػاـ أنػػػػػك ذك غنػػػػػى كمػػػػػن
 جج

، كأنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػق فقيػػػػػػػػػري    بًمًصػػػػػػػػػرى
 ج

 
 

 *:بالعودة صالح الدين معركؼ الرصافيلشاعر المعاصر ا يطالب فيهاكمن قصيدةو 
 
 

 فانصػػػدعٍ  (أيػػػوب ابػػػنً )قبػػػر يػػػا  كى نيػػػحنا
 

 فػػػػػػػػي مطاكيػػػػػػػػك مفضػػػػػػػػاؿي  ليػػػػػػػػنهض ثػػػػػػػػاكو  
 

 نشػػػػكو مصػػػػيبةن  (صػػػػالح الػػػػدين)إليػػػػك 
 

 تػػػػػػػاؿي غأصػػػػػػيب بهػػػػػػػا قلػػػػػػب العػػػػػػػال فهػػػػػػو م 
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*الستنجاد:يغلب عليها الشكول كا في قصيدة أخرلأيضان  عرقلة الدمشقيكقاؿ 
 

 
، صػػالحى الػػدين مػػوالم، أشػػتكي  إليػػكى

 

 ري رّْ الكػػػػػػػػريم يجػػػػػػػػػو زمانػػػػػػػػان علػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػ 
. 

 عػػدمااأللػػف التػػي كنػػت ك تػػرل أبصػػر 
 جج

 بهػػػػػا فػػػػػػي يػػػػػدم قبػػػػػػل الممػػػػػات تصػػػػػػيري  
 ج

 كىيهػػػػػػػات كاإلفػػػػػػػرنجي بينػػػػػػػي كبيػػػػػػػنكم
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػياجه، قتيػػػػػػػػػػػػػػػل دكنػػػػػػػػػػػػػػػو كأسػػػػػػػػػػػػػػػيري  
 جج

 عجػػػػػًب األيػػػػػاـ أنػػػػػك ذك غنػػػػػى كمػػػػػن
 جج

، كأنػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي دمشػػػػػػػػػق فقيػػػػػػػػػري    بًمًصػػػػػػػػػرى
 ج

 
 

 *:بالعودة صالح الدين معركؼ الرصافيلشاعر المعاصر ا يطالب فيهاكمن قصيدةو 
 
 

 فانصػػػدعٍ  (أيػػػوب ابػػػنً )قبػػػر يػػػا  كى نيػػػحنا
 

 فػػػػػػػػي مطاكيػػػػػػػػك مفضػػػػػػػػاؿي  ليػػػػػػػػنهض ثػػػػػػػػاكو  
 

 نشػػػػكو مصػػػػيبةن  (صػػػػالح الػػػػدين)إليػػػػك 
 

 تػػػػػػػاؿي غأصػػػػػػيب بهػػػػػػػا قلػػػػػػب العػػػػػػػال فهػػػػػػو م 
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*بنات الشاعر
 

 عمر أبو ريشة
 

 كحػػػػػػػش ي الغػػػػػػػزاة تمطَّػػػػػػػى فػػػػػػػي مرابعػػػػػػػو
 ينسػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػالنَّهم الطػػػػػػػػػػاغي كًشػػػػػػػػػػرَّتيو 
 شػػػػػػػوكتوحىطمػػػػػػػت ى بالصػػػػػػػرخة الزىػػػػػػػراء  

 ثػػارٍت علػػى رىجعهػػا األجيػػاؿ ي كانطلقػػتٍ 
 كخلػػف ى ىػػذم الرُّبػػى تهفػػو إليػػك ريبػػى ن 
 علػػػػػػػػى شػػػػػػػػهي ّْ رؤل لقيػػػػػػػػاؾ ى مطبقػػػػػػػػة ه 
لػػت ى أشػػجانها الحػػرَّل فمػػا شػػهقتٍ   حىمى
 أذاكػػػػػػػػػػر ه يػػػػػػػػػػـو ركَّاد ي الجمػػػػػػػػػػاؿ بهػػػػػػػػػػا
 كانػػػٍت لػػػو فػػػي ىضػػػاب الشػػػرؽ ألويػػػة ه 

 يسػػػائل القػػػدر ى المحمػػػـو ى فػػػي خجػػػل و  
 ء السػػػػػػػػػػػاح فتيتػػػػػػػػػػػوعػػػػػػػػػػػزاؤه أف َّ مػػػػػػػػػػػل 
 كتائػػػػب ي الفػػػػتح فػػػػي إعصػػػػار عاصػػػػفة و  

 مػػػػػػن كػػػػػػل أمػػػػػػرد ى مػػػػػػا أدمػػػػػػى مراشػػػػػػفىو
 ككػػػػػػػل ّْ حسػػػػػػػناء مػػػػػػػا باعػػػػػػػت أسػػػػػػػاكرىا
 كتائػػػػػػػػػب ه بالنضػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػق مؤمنػػػػػػػػػة ه 

 إف خوطبػػػػػوا كػػػػػذبوا أك طولبػػػػػوا غضػػػػػبوا 
 علػػػػػػػػػى أرائكهػػػػػػػػػم، سػػػػػػػػػبحاف خػػػػػػػػػالقهم
 عفػػوان، بشػػارة، بعػػض البػػوح ضػػقت ي بػػو

 ثرىهػػػػػػاء أكػػػػػػػرسػػػػة الخػػػػػػػت ي بالدمعػػػػػخنق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشػػػػػدقيو عػػػػػن ليعػػػػػاب الكيػػػػػد منحسػػػػػر ي 
 مسػػػػػػػػنونة النػػػػػػػػاب ال تبقػػػػػػػػي كال تػػػػػػػػذر ي 
ػػػػػذر ي   كلػػػػػم يحػػػػػٍل دكنهػػػػػا خػػػػػوؼ ه كال حى
 فكػػػػػػػل ُّ ميػػػػػػػػداف ثػػػػػػػأر و بالػػػػػػػػدما عىطػػػػػػػػر ي 

 بػػػػػػػػين الفػػػػػػػػرات كبػػػػػػػػين النيػػػػػػػػل تنتشػػػػػػػػر ي  
 تظػػػػػػػػر ي أجفانيهػػػػػػػػا فهػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتجدم كتن 
 تغتفػػػػػػػػػػر ي إالَّ كراحػػػػػػػػػػٍت إلػػػػػػػػػػى نجػػػػػػػػػػواؾ  

 لٌفػػػػػػػوا جبينػػػػػػػك بالغػػػػػػػار الػػػػػػػذم ضػػػػػػػفركا
 سػػػػػػج ي الكرامػػػػػػة معقػػػػػػود ه بهػػػػػػا الظفػػػػػػرنى 

 عنهػػػػا فيغضػػػػي علػػػػى اسػػػػتحيائو القػػػػدر ي 
هػػػػػػم نػػػػػػذركا  إلػػػػػػى الػػػػػػرَّدل كالفػػػػػػدا أركاحى
 بالحقػػػػػػػد كالغضػػػػػػػب العلػػػػػػػومّْ تنفجػػػػػػػر ي 
كالمػػػدر ي   فػػػي رعشػػػة الشػػػوؽ إالَّ الوحػػػل ي

 إالَّ لتشػػػػػرم بهػػػػػا مػػػػػا المػػػػػوت ي يػػػػػدَّخر ي  
 مػػػػػػن إيمانهػػػػػػا سػػػػػػخركاإذا الطواغيػػػػػػت ي 

 أك حوربػػػػػوا ىربػػػػػوا أك صػػػػػوحبوا غػػػػػدركا
 عاشػػػػػوا كمػػػػػا شػػػػػعركا، مػػػػػاتوا كمػػػػػا قيبػػػػػركا
 فسػػػػػػاؿ فػػػػػػوؽ فمػػػػػػي، حػػػػػػرَّاف، يسػػػػػػتعر ي 

 ر ي ػػػػػػػػح البصػػػػػػع ما ال يلمػػػػػػل ي الدمػػػػػكأقت

                                                 
 .1988 بريوت ،دار العودة، 72، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *
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 *يا عيد
 عمر أبو ريشة

 

 يا عيد، مػا افتػر َّ ثغػر ي المجػد، يػا عيػد ي 
  عزتنػػػػػػا ً ككيػػػػػػف ينشػػػػػػق ُّ عػػػػػػن أطيػػػػػػاؼ

 طالعتنىػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػراح ي البغػػػػػػػػػػػي راعفػػػػػػػػػػػة ه 
 فللفجيعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي األفػػػػػػػػػػواه غمغمػػػػػػػػػػة ه 
 فتلػػػػػػػػػػػك راياتنػػػػػػػػػػػا خجلػػػػػػػػػػػى منكسػػػػػػػػػػػة ه 

 مػػػػػػػػا بالهػػػػػػػػا كثىبػػػػػػػػٍت للثػػػػػػػػأر كانكفػػػػػػػػأتٍ  
 يػػػػػػػػا للشػػػػػػػػعوب التػػػػػػػػي قػػػػػػػػادٍت أزمتهػػػػػػػػا 

 يا عيد ي كم فػي ركابػي القػدس مػن كبػد و 
 سػػػػػػػػػالٍت علػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػز إركاء ن لغصػػػػػػػػػتو
 ىيهػػات لػػن يشػػتكي مػػا طيػػل َّ مػػن دمهػػا

 نجلي ليلينػػػػػػػا عػػػػػػػن فجػػػػػػػر معتػػػػػػػرؾ و سػػػػػػػي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزغاريػػػػػػػدي؟فكيػػػػػػػف تلقػػػػػػػاؾ بالبشػػػػػػػرل 
 مػػػػػػوؤكدي؟حلػػػػػػم ه كراء ى جفػػػػػػوفً  الحػػػػػػق  
 كمػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػن أيسػػػػػاةً  الحػػػػػيٌ  تضػػػػػميد ي  
 األسػػػػػػػػػػػماع تنديػػػػػػػػػػػد ي  كللرجولػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 

 تلػػػػػػك الصػػػػػػناديد ي   فػػػػػػأين مػػػػػػن دكنهػػػػػػا
 كسػػػػػػػيفها فػػػػػػػي قػػػػػػػراب الػػػػػػػذؿ مغمػػػػػػػود ي 
 علػػػػػػػػػػى الليػػػػػػػػػػالي، عبابيػػػػػػػػػػد ه رعاديػػػػػػػػػػد ي 
 لهػػػػػػا علػػػػػػى الرفػػػػػػرؼ العلػػػػػػومٌ  تعييػػػػػػد ي 

 كالعػػػػػػػػػز عنػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػاة الضػػػػػػػػػيم معبػػػػػػػػػود ي  
 فالحقػػػػػد ي مضػػػػػطـر ه كالعػػػػػـز ي مشػػػػػدكد ي 
 كنحػػػػػػػن فػػػػػػػي فمػػػػػػػو المشػػػػػػػبوب تغريػػػػػػػد

 
1949 
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 *يا عيد
 عمر أبو ريشة

 

 يا عيد، مػا افتػر َّ ثغػر ي المجػد، يػا عيػد ي 
  عزتنػػػػػػا ً ككيػػػػػػف ينشػػػػػػق ُّ عػػػػػػن أطيػػػػػػاؼ

 طالعتنىػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػراح ي البغػػػػػػػػػػػي راعفػػػػػػػػػػػة ه 
 فللفجيعػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي األفػػػػػػػػػػواه غمغمػػػػػػػػػػة ه 
 فتلػػػػػػػػػػػك راياتنػػػػػػػػػػػا خجلػػػػػػػػػػػى منكسػػػػػػػػػػػة ه 

 مػػػػػػػػا بالهػػػػػػػػا كثىبػػػػػػػػٍت للثػػػػػػػػأر كانكفػػػػػػػػأتٍ  
 يػػػػػػػػا للشػػػػػػػػعوب التػػػػػػػػي قػػػػػػػػادٍت أزمتهػػػػػػػػا 

 يا عيد ي كم فػي ركابػي القػدس مػن كبػد و 
 سػػػػػػػػػالٍت علػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػز إركاء ن لغصػػػػػػػػػتو
 ىيهػػات لػػن يشػػتكي مػػا طيػػل َّ مػػن دمهػػا

 نجلي ليلينػػػػػػػا عػػػػػػػن فجػػػػػػػر معتػػػػػػػرؾ و سػػػػػػػي 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزغاريػػػػػػػدي؟فكيػػػػػػػف تلقػػػػػػػاؾ بالبشػػػػػػػرل 
 مػػػػػػوؤكدي؟حلػػػػػػم ه كراء ى جفػػػػػػوفً  الحػػػػػػق  
 كمػػػػػا لهػػػػػا مػػػػػن أيسػػػػػاةً  الحػػػػػيٌ  تضػػػػػميد ي  
 األسػػػػػػػػػػػماع تنديػػػػػػػػػػػد ي  كللرجولػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 

 تلػػػػػػك الصػػػػػػناديد ي   فػػػػػػأين مػػػػػػن دكنهػػػػػػا
 كسػػػػػػػيفها فػػػػػػػي قػػػػػػػراب الػػػػػػػذؿ مغمػػػػػػػود ي 
 علػػػػػػػػػػى الليػػػػػػػػػػالي، عبابيػػػػػػػػػػد ه رعاديػػػػػػػػػػد ي 
 لهػػػػػػا علػػػػػػى الرفػػػػػػرؼ العلػػػػػػومٌ  تعييػػػػػػد ي 

 كالعػػػػػػػػػز عنػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػاة الضػػػػػػػػػيم معبػػػػػػػػػود ي  
 فالحقػػػػػد ي مضػػػػػطـر ه كالعػػػػػـز ي مشػػػػػدكد ي 
 كنحػػػػػػػن فػػػػػػػي فمػػػػػػػو المشػػػػػػػبوب تغريػػػػػػػد
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 *شهيد

 "في رثاء الشهيد سعيد العاص"

 عمر أبو ريشة
 

 نػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػب الزمػػػػػػػػػاف المػػػػػػػػػاحي
 ناحيػػػػػػكيػػػػػػا ظػػػػػػالـ األجيػػػػػػاؿ قيػػػػػػص َّ ج

 يػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػاء النسػػػػػػػػػور تجػػػػػػػػػرم سػػػػػػػػػخاء 
 أنػػػتً  دمػػػع السػػػماء إف لهػػػث ى الحقػػػل ي 

  للعػػػػاص()لػػػػيس يبلػػػػى علػػػػى الزمػػػػاف  ك
 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح للكفػػػػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػػػػريخ ه  
األجيػػػػاؿ تهتػػػػف يػػػػا )خالػػػػد(    فحسػػػػبت ى

النػػػػػػػار لػػػػػػػن تنػػػػػػػاـ كمػػػػػػػا نمػػػػػػػت ى   جبػػػػػػػل ى
 (ينصػػػػنٌ )ك (قاسػػػػيوف)لػػػػك حػػػػب ه فػػػػي 

 أنػػػػػت للعػػػػػرب كالمنػػػػػارة فػػػػػي السػػػػػاحل
 

 

 كالسػػػػػػػػػماح ً جبػػػػػػػػػل المجػػػػػػػػػد كالنػػػػػػػػػدل 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح ً فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم طالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإل 
 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ البطولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   
 كجفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابل ه كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي 

 خيػػػػػػػػػػػػػوط ه فػػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػػػجو اللػػػػػػػػػػػػػواح ً 
 صػػػػػػحت ى لبيػػػػػػك يػػػػػػا صػػػػػػريخ الكفػػػػػػاح ً 
  جاىػػػػػػػػػػػػػدٍ  فػػػػػػػػػػػػػي فيلػػػػػػػػػػػػػق )الجػػػػػػػػػػػػػرَّاح(
 جػػػػػػػػػريح ى العلػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػيح ى الطمػػػػػػػػػػاح ً 

 بػػػػػػػػػػػػراح ً  مػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػن (سػػػػػػػػػػػػيناء)ك
 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَّح ً 
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 *الخالداف
 )عبد الكريم الكرمي(أبو سلمى 

 
 ييػػػػػػػػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػػػػػػػػػػي حتَّػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ال نلتقػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ؟كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قلوبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ليتهػػػػػػػػػػػػػػم أدركػػػػػػػػػػػػوا باعػػػػػػػػػػػػػوؾ بخسػػػػػػػػػػػػػان 
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عالمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  كذرة منػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم الدُّ
 

نػػػػػػػػػػػػػى أكزفي بػػػػػػػػػػػػل    أنػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػل الدُّ
 

 اتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ للشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس بنيٌ 
 

 يفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كشاحهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال  
 

 الغػػػػػػػػػػػػػػػار ال يػػػػػػػػػػػػػػػزرع فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضنػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كإنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 نحػػػػػػػػػػػػن فلسػػػػػػػػػػػػطين كفينػػػػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كاألردفي  
. 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركمها نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كزيتونهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 نحػػػػػػػػػػػػػػػن رباىػػػػػػػػػػػػػػػػا الخضػػػػػػػػػػػػػػػر كاألعػػػػػػػػػػػػػػػيني  
 

 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين كتاريخػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثوراتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػعب ثائػػػػػػػػػػػػػػػػػر يشتػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
 

 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ ال يغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  ةن حريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػمائر األمػػػػػػػػػػػػػػػػة تحيػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 جراحنػػػػػػػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػي تحضػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 قػػػػػػػػػػالوا كتػػػػػػػػػػاب النصػػػػػػػػػػػر جئنػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػو
 

 يكفػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػأف تقػػػػػػػػػػػػػػرأ مػػػػػػػػػػػػػػػا عنونػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
. 

 مػػػػػػػػا شػػػػػػػػهر "تشػػػػػػػػرين" إذا لػػػػػػػػم يعػػػػػػػػػػد
 

 لػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػدرم كالكػػػػػػػػػػػػػػػـر كالمسكػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 كأم نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أزؿ
 

 كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي موطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػردان  
 

ػػػػػػػاح أـ غيرىػػػػػػػػم  أىلػػػػػػػي ىنػػػػػػػا فػػػػػػػي السَّ
 

 حيرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاألدكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ىػػػػػػػػػػل خمػػػػػػػػػػدت جذكتهػػػػػػػػػػػم أـ خبػػػػػػػػػػػػا
 

 ؟لهيبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ أـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّت األعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 غابػػػػػػػػػػػػػت كراء النػػػػػػػػػػػػػار أرض الحمػػػػػػػػػػػػػى
 

 "كالقػػػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدمع ك "بومديػػػػػػػػػػػػني  
 

 سػػػػػػػػػػػػػيناء كالجػػػػػػػػػػػػػوالف لػػػػػػػػػػػػػػػن يقبػػػػػػػػػػػػػػال
 

 همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مسترىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني فكٌ  
 

 بلدتػػػػػػػػػػػػػػػيإف لػػػػػػػػػػػػػم تصػػػػػػػػػػػػػل بينهمػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ال مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب أك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ محصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
. 

                                                 
 ".ديوان "األعمال الكاملة ،أبو سلمى *
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػا لبنػػػػػػػػػػػػػػػػي قومػػػػػػػػػػػػػػػػػي يلوموننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

  قػػػػػػػػػػػػػػػالوا : لنػػػػػػػػػػػػػػػا الواقػػػػػػػػػػػػػػػػع كالممكػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػل ذنبنػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػب فلسطيننػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كأىلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذاؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػم ينثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 ج

 يػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػالمي شػػػػػػػػػعبي! ألػػػػػػػػػم تعلمػػػػػػػػػػوا
 

 أف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ظلمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي  
. 

 شعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جراحاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 يطعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػواكأم جنػػػػػػػػػػػػػػػػب فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 

 ةتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػػػػػػػػالئنا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبنا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قاعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػػدعوف إلػػػػػػػػػػػػػػػى كحػػػػػػػػػػػػػػػػدة
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قلبهػػػػػػػػػػػػػػػػػا المؤمػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 فتيػػػػػػػػػػاف قومػػػػػػػػػػػي استشػػػػػػػػػػهدكا كحػػػػػػػػػػدة
 

 كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػي تمزيقهػػػػػػػػػػػػػػػػػا نمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 

 ينتظػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػفح خطػػػػػػػػػػػػػػى أىلنػػػػػػػػػػػػػػا
 

 لينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الريحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كالسوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني  
 ج

 كالمسػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػى يناديهػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 غابػػػػػػػػػػػػػػػػػوا فمػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػلُّوا كال أذَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
. 

 يػػػػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػػػأس إنػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػى
 

 عهػػػػػػػػػػػػػػدؾ، مهمػػػػػػػػػػػػػػػا طالػػػػػػػػػػػػػػت األزمػػػػػػػػػػػػػػػني  
. 

 الزعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كأشباىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىتفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 : الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعب كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوطني كالخالػػػػػػػػػػػػػػػػػداف 
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 *فلسطين
 إيليا أبو ماضي

 

 الٌسػػػػػػػػػػػػػػػالـ، كأرض الهنػػػػػػػػػػػػػػػا ديػػػػػػػػػػػػػػػارى 
 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػٌق علػػػػػػػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػػػػػػٌل أف تحزنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ب فلسػػػػػػػطين خطػػػػػػػب العلػػػػػػػىفخطٍػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف رزء العلػػػػػػػػػػػػػػػػى ىٌينػػػػػػػػػػػػػػػػا ك 
 

 سػػػػػػػػػػػػهرنا لػػػػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػػػػأٌف السػػػػػػػػػػػػيوؼى 
 

 ىهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابأكباد تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ  
 

 نػػػػػػػػػػػػػان ككيػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػزكر الكػػػػػػػػػػػػػرل أعيي 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػرل حولهػػػػػػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػػػػػػٌردل أعينػػػػػػػػػػػػػػػا؟ 
 

 لقػػػػػػػػػػػػوـو  ككيػػػػػػػػػػػػف تطيػػػػػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػػػػػاةي 
 

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم دركب المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى؟ 
 

 بالدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياع
 

 كأٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهم عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يريػػػػػػػػػػػػد اليهػػػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػػػأف يصػػػػػػػػػػػػلبوىا
 

 فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذعناكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبى  
 

 ة فػػػػػػػػػػػػي أىلهػػػػػػػػػػػػاكءك تػػػػػػػػػػػػأبى المػػػػػػػػػػػػر 
 

 كتػػػػػػػػػػػػػأبى الٌسػػػػػػػػػػػػػيوؼ، كتػػػػػػػػػػػػػأبى القنػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أأرض الخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كآياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 كذات الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ، كذات السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا 
 

 تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػير لغوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػائهم مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحان 
 

 كتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذاذىم مكمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟ 
 

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياعهم فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً 
 

 المنػػػػػػػػػػػػػػى كم بػػػػػػػػػػػػػػركؽي لقػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػدعتٍ  
 

 أال ليػػػػػػػػػػػػػػػػت "بلفػػػػػػػػػػػػػػػػور" أعطػػػػػػػػػػػػػػػػاكم
 

 لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدان  ،لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدان  
 

 فلنػػػػػػػػػػػػػدف أرحػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػن قدسػػػػػػػػػػػػػنا
 

 "كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتم أحػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى "لنػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػي النجػػػػػػػػػػػػػـو كمنٌػػػػػػػػػػػػػاكم كطنػػػػػػػػػػػػػان 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػال عربػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي بتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنى 
 

 كم رشػػػػػػػػػػػػػػػػػدىمأيسػػػػػػػػػػػػػػػػػلب قػػػػػػػػػػػػػػػػػومى 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا؟حٍ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومكم مي  
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفع للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت باألبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 

 ؟ديٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػوغركف كيػػػػػػػػػػػػػػا عجبػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 "دسػػػػػػػػنااله"ك "التػػػػػػػػامزعلػػػػػػػػى العػػػػػػػػرب " 
 

 كترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػونهم بقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػانوا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػٌق بضػػػػػػػػػػػػػػػػافي الثنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

                                                 
 .2008 ، مؤسسة البابطني، الكويت790أبو ماضي، إيليا ، األعمال الشعرية الكاملة، الديوان الرابع، ص  *
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 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل خطيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهم أنٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 يقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف: ال تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفوا بيتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مشػػػػػػػاعان  فليسػػػػػػػت فلسػػػػػػػطين أرضػػػػػػػان 
 

 فتعطػػػػػػػػػػػػػى لمػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػاء أف يسػػػػػػػػػػػػػكنا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػإف تطلبوىػػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػػمر القنػػػػػػػػػػػػػا
 

 بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ القنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردٌكمي  
 

 األنػػػػػػػػػػػاـ صػػػػػػػػػػػفاتي  ففػػػػػػػػػػػي العربػػػػػػػػػػػيّْ 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػول أف يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ كأف يجبي  
 

 كإف تحجلػػػػػػػػػػػػػػوا بيننػػػػػػػػػػػػػػا بالخػػػػػػػػػػػػػػداع
 

 مؤمنػػػػػػػػػػػػػػػػا فلػػػػػػػػػػػػػػػػن تخػػػػػػػػػػػػػػػػدعوا رجػػػػػػػػػػػػػػػػالن  
 

 كإف تهجركىػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػذلك أكلػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 " ملػػػػػػػػػػػػػػػػك لنػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف "فلسػػػػػػػػػػػػػػػػطين 
 

 ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ألجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادنا قبلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كتبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ألحفادنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا 
 

 كإٌف لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىا غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىا غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 فػػػػػػػػػػػػال تحسػػػػػػػػػػػػبوىا لكػػػػػػػػػػػػم موطنػػػػػػػػػػػػان 
 

 لكػػػػػػػػػػػػػم موطنػػػػػػػػػػػػػا فلػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػك يومػػػػػػػػػػػػػان  
 

 حػػػػػػػػػػػػاالن مي  كلػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػذم نبتغيػػػػػػػػػػػػو
 

 ممكنػػػػػػػػػػػػػػػػا مي تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػػػػػػػػذم ري  
 

 نصػػػػػػػػػػػػػػػحناكم فػػػػػػػػػػػػػػػارعوكا كانبػػػػػػػػػػػػػػػذكا
 

 ذيٌالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األرعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور"ب" 
 

 كإٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم فأكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم
 

ػػػػػػػػػػػػػػعٍ بػػػػػػػػػػػػػػأف تحملػػػػػػػػػػػػػػوا مى    األكفنػػػػػػػػػػػػػػا مي كي
 

 فإنٌػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػنجعل مػػػػػػػػػػػػػػن أرضػػػػػػػػػػػػػػها
 

 !كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفنا لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 54 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

86 
 

 *القدس المحتلة
 محمد الحريرم

 

 غػػػػػػػدر الليػػػػػػػالي كاشػػػػػػػربً هػػػػػػػٍل علػػػػػػػى ان
 

 لػػػػػػػػػػػم تىبػػػػػػػػػػػقى مأسػػػػػػػػػػػاةه كلػػػػػػػػػػػم تتصػػػػػػػػػػػبَّبً  
 

 أضػػػػػػػػػػػحت كوارثينػػػػػػػػػػػا ميعتَّقػػػػػػػػػػػة األسػػػػػػػػػػػى
 

 تيحتسػػػػػػػػػػػػػػػى إال بكػػػػػػػػػػػػػػػأًس ميعػػػػػػػػػػػػػػػذَّبً  ال 
 

 أىًدًر المصػػػػػػػػػػائبى يػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػاف كصيػػػػػػػػػػبَّها
 

                              فقلوبنػػػػػػػا لػػػػػػػوال األسػػػػػػػى لػػػػػػػم تيخًصػػػػػػػًب               

                  سػػػػػػرنا مػػػػػػع البأسػػػػػػاء لػػػػػػم نتعىػػػػػػب سػػػػػػرل

    ف تتعػػػػػػػػػػػػبً كنيهيػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػن بأسػػػػػػػػػػػػائنا إ 

 كعلػػػػػى ظػػػػػالـ لحاظنػػػػػا صىػػػػػرىخى الضُّػػػػػحى
 

 غىربػػػػػػت فلسػػػػػػطين فيػػػػػػا شػػػػػػمسي اغريبػػػػػػي 
 

 إنٌػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػضّْ الكػػػػػػػػػوارث صيػػػػػػػػػبػَّره                     
 

 كعلػػػػػػػػػى انتظػػػػػػػػػارو للكػػػػػػػػػوارًث أصػػػػػػػػػلبً  
 

 الٌ للَّظػػػػػػػػػػػػػى                       إال نطػػػػػػػػػػػػػقى بعػػػػػػػػػػػػػد اليػػػػػػػػػػػػػـو 
 

 فٍلتٍنطػػػػػػػػػػػػػػػػػًق النيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافي أك فلتكتػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 مػػػػػػػػاذا كأرضي الطُّهػػػػػػػػر يعلوىػػػػػػػػا الخنػػػػػػػػى
 

ػػػػػػػػػػػبً   ـي اليهػػػػػػػػػػػود النػُّهَّ  كتدكسػػػػػػػػػػػها قىػػػػػػػػػػػدى
 

 ا صػػػػػػلى بهػػػػػػا عمػػػػػػري الٌتقػػػػػػىممػػػػػػن بعػػػػػػد
 

 كسػػػػػػػرل علػػػػػػػى أنػػػػػػػدائها نفػػػػػػػسي النبػػػػػػػي 
 

ػػػػػػػفه   ج    مػػػػػػػاذا كنحػػػػػػػن علػػػػػػػى الموائػػػػػػػد عكَّ

 كنلهػػػػػػػػػو كنلعػػػػػػػػػبي بالزمػػػػػػػػػاًف األجػػػػػػػػػربً  
 

ػػػػػػػػػفّْ   نيػػػػػػػػػديرهكرؽي الفػػػػػػػػػداء علػػػػػػػػػى األكي
 

ػػػػػػػػػػػبً    لالعبػػػػػػػػػػػين بنػػػػػػػػػػػا، كإف لػػػػػػػػػػػم نكسى
 

 كىنػػػػػػاؾ خلػػػػػػف األفػػػػػػق تلهػػػػػػثي نجمػػػػػػةه 
ػػػهقىةي القيػػػدس الخضػػػيب المنكػػػبً              ج  ىػػي شى

 

 ج         قػػػػػػػػػػػػد دنَّسػػػػػػػػػػػػٍتها طغمػػػػػػػػػػػػةه ممجوجػػػػػػػػػػػػة

 ىىبطىػػػػػػٍت عليهػػػػػػا مػػػػػػن جىحػػػػػػيم المغػػػػػػربً  
 

 متهػػػػػػػػػػافتين علػػػػػػػػػػى انتهػػػػػػػػػػاب أريجهػػػػػػػػػػا
 نهػػػػػبى اللصػػػػػوصي خبػػػػػيءى كنػػػػػزو ميػػػػػذىىب         ج

 

 البرتيقالػػػػػػػػػػػػةي كيػػػػػػػػػػػػف تيسػػػػػػػػػػػػلم نفسػػػػػػػػػػػػها
          

 كقػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػػػتبتها راحػػػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػػم تتعىػػػػػػػػػػبً  
 

 ىػػػػػػػػػػػػذم مرابعنػػػػػػػػػػػػا: اشػػػػػػػػػػػػتعاؿه دائػػػػػػػػػػػػمه 
 فالقػػػػػػػػػػػدس نيػػػػػػػػػػػرافه كإف لػػػػػػػػػػػم تىلهػػػػػػػػػػػبً           جج

 

 كقنػػػػػػػػػػػػػػػاة مصػػػػػػػػػػػػػػػرى عزيمػػػػػػػػػػػػػػػةه دفٌاقػػػػػػػػػػػػػػػة
                      

 ىػػػػػػػػػػػا كحبػػػػػػػػػػػل الملعػػػػػػػػػػػبً ك كلقػػػػػػػػػػػد أراد 
 

 كمنػػػػػػػابعي الجػػػػػػػوالف لػػػػػػػن تطػػػػػػػول ثػػػػػػػرل
 

 خفػػػػػػػػػق قلػػػػػػػػػب يعربػػػػػػػػػيكعلػػػػػػػػػى رباىػػػػػػػػػا  
 

                                                 
 .1985منشورات احتاد الكتاب العرب،  ،177 صديوان احلريري،  ، زلمد،رياحلري *
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                     مػػػػػػا دؽَّ ٌمنػػػػػػا القلػػػػػػبي فػػػػػػي أرض نػػػػػػأتٍ 

 إالٌ كعػػػػػػػػػػػػػػادت للحمػػػػػػػػػػػػػػى المترقّْػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 يػػػػػػػػػػا موجػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػٌرٍت بغػػػػػػػػػػٌزةى كالتػػػػػػػػػػوتٍ 
 مػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػوؿ يافػػػػػػػػػا عىربػػػػػػػػػدم كتقلَّبػػػػػػػػػي                    ج

 

             فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػٌل ىامػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػخرةو تهليلػػػػػػػػػػةه 

 للظػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػدائٌي عػػػػػػػػػػػريض المنكػػػػػػػػػػػبً  
 ج

ػػػػػػػػػفتيو تشػػػػػػػػػدك عػػػػػػػػػٌزةن الضػػػػػػػػػاد فػػػػػػػػػي   شى
 فيمػػػػػػػػػػػوج نشػػػػػػػػػػػوانان شػػػػػػػػػػػراعي المركػػػػػػػػػػػبً                     ج

 ج

 ىيهػػػػػػػػػػػػات يومػػػػػػػػػػػػان أف يغيػػػػػػػػػػػػبى قوامػػػػػػػػػػػػوي 
 عػػػػػػػػن شػػػػػػػػاطىء ًمػػػػػػػػن قلبػػػػػػػػو ميتشػػػػػػػػعّْبً                    ج

 

                    فيطيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي ريػػػػػػػػػًح الطريػػػػػػػػػق رسػػػػػػػػػالة

 شػػػػػػػػػاب المػػػػػػػػػدادي بهػػػػػػػػػا كلٌمػػػػػػػػػا تكتػػػػػػػػػبً  
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 *العرب الالجئوف
 عبد الوىاب البياتي

 
 عدنافو  يا من رأل أحفادى 

 مسمرينٍ  على خشب الصليب
 النمل يأكل لحمهم

 كطيور جارحة السنينٍ 
 يا من رآىم يشحذكفٍ 
 يا من رآىم يذرعوفٍ 

 المنافي في محطات القطار بال عيوفٍ  ليلى 
 ..كيهرموفٍ يبكوف تحت القبعات، كيذبلوف، 

 يا من رأل "يافا" بإعالفو صغيرو في بالد اآلخرينٍ 
 ..على صندكؽ ليموف معفرة الجبينٍ  "يافا"
 

 الباب يا من يدؽٌ 
 ..نحن الالجئينٍ 

 عالف ليموفو ، كما "يافا" سول إمتنا
 ..فال تقلق عظاـ الميتينٍ 

 

 ..اآلخركف ىم الجحيم
 ..الجحيماآلخركف ىم 

 

 باعوا صالح الدينً 
 باعوا درعو كحصانو

                                                 
 .1972بريوت  ، دار العودة،626 ص، 1ج و،يوانالبيايت، عبد الوىاب، د *
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 باعوا قبور الالجئينٍ 
 من يشترم؟

 كيرحم أجمعين اهلل يرحمكم-
 يا محسنوفٍ  -آباءكم

 اف كالحرؼ المبينيالالجىء العربي كالنس
 برغيف خبزو 

 ف أعراقي تجف كتضحكوفٍ إ
 االسندباد أن

 اركمكنوزم في قلوب صغ
 شحاذ حزينٍ  بزمٌ  السندباد

 على أبوابكم ء العربي شحاذه ىالالج
 عار طعينٍ 

 كطيور جارحة السنينٍ  و،النمل يأكل لحمى 
 من يشترم؟ يا محسنوف!

 

 ..اآلخركف ىم الجحيم
 ..اآلخركف ىم الجحيم

 

 للمتفرجينٍ  ر للجبناًء،االع
  العار للخطباء من شرفاتهم،

  للزاعمينٍ 
 للبائعينٍ .. للخادعين شعوبهم

 فكلوا، فهذا آخر األعياد، 
 كاشربوا يا خائنوفٍ ، لحمي

1961 
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 *بإقالة خالد بن الوليد مرسـو
 انيػنزار قبٌ 

 

 سىرىقػيوا منػٌا الزمافى العربيٌٍ 
 ..سىرىقػيوا فاطمة ى الزىراءى من بيت النبٌي ٍ 

 يا صالحى الدين ً 
 باعوا النسخة ى األكلى من القرآف ً 

 ..باعوا الحزفى في عينٍي علٌي ٍ 
 كشفوا في أيحيدو ظهرى رسوؿ اهلًل ..

ـً  في الشا  باعوا األنهرى السبعة ى
 كباعوا الياسمينى األمىوٌمٍ ..

 يا صالحى الدين ً 
، كباعونا جميعان   ..باعوؾى

 ..في المزاًد العػىلىنٌي ٍ 
 

 لدل كلّْ المرابينى رىىىنوا الشمسى 
 ..كباعيوا بالمالليم القػىمىرٍ 

 ..كىسىريكا سىٍيفى عيمىرٍ 
 ..شىنقوا التاريخى من رجلٍيوً 

 البيضاءى فيَّة ى ، كالكو باعيوا الخيلى 
ٍر..  باعيوا أىنجيمى الليل، كأكراؽى الشىجى

 سرقوا الكحلى من العين ً 

                                                 
 .بريوت، منشورات نزار قباين ،487ص  ،3األعمال السياسية الكاملة ج ،قباين، نزار *
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 ..كباعيوا في عيوف البدكيٌاًت الحىوىرٍ 
 أىٍجهىضونا قبلى أف نػىحبىلى 

أف يينجبى أكالدان  أعطونا حبوبان   تمنعي التاريخ ى
ـى بأف تصبحى بغدادان  احان كأعطونا لق  ..يمنع الشا

 تمنعي الجٍرحى الفلسطينيَّ أف يصبحى بستافى نخيلٍ ونا حبوبان كأعط
 أك قتل الصهيٍل .. كماريجوانا لقتل الخيلً 

 كسقونا من شرابو يجعلي اإلنسافى من غير مواقفٍ 
 كسىمَّونا ميليوكان للطوائٍف ..ثمَّ أعطونا مفاتيحى الوالياًت 

 
 سىرىقػيوا مٌنا الزمافى العربٌي ٍ 

 حرؽ صدرى البىدىكٌم ٍ طفأكا الجمرى الذم يأ
 علػَّقػيوا الفتة ى البيع على كٌل الجباؿٍ 

 ..كًعطػٍرى البرتػيقػىاؿٍ كالزيتوفى كالليلى سىلَّموا الحنطػىة ى 
 مىنػىعػيوا األحالـى أف تحلػيمى .. 

 .. إلى السجنً  اران كلَّ أنواع العصافير التي تكتػيبي أشع ساقػيوا
 

 صار فيو كيلُّ من يحملي صندكؽى سالح و جاءى زمافه  فهل
 ؟ٍ يا بػينػىيٌ كالذم يحملي صيندكؽى حشيش و 

 ؟التحريري كالتخدير فيو توأىمىينٍ أصبحى ثم ىل جاءى زمافه 
ٍينٍ ثم ىل جاءى زمافه   ؟أصبىحى الًفٍعلي بو ًضدَّ اليىدى
 .!الحىٍرؼي ضدَّ الشىفػىتػىٍيٍن؟ صارى فيوثم ىل جاءى زمافه 

 
1977 
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 *على محطة قطار سقط عن الخريطة
 محمود دركيش

 

، ىواءه   اره ، شوؾ، كصبٌ يابسه  عيٍشبه
 ك الحديد.كعلى س

 في  ىناؾ شكل الشيءً 
 ..عبثية الالشكل يمضغ ًظلَّوي 

 كمطوَّؽه بنقيضوً  قه ىناؾ موثٌ  عدـه 
 كيمامتاف تحلقافً 

 عند المحطةً  مهجورةو  غرفةو  على سقيفةً 
 المكافً  ذاب في جسدً  كالمحطةي مثل كشمو 

 طويلتينً  سركتاف نحيلتاف كإبرتينً  ىناؾ أيضان 
 تطٌرزاف سحابة صفراء ليمونٌيةن 

 كىناؾ سائحةه تصٌور مشهدين:
، الشمسى التي افترشٍت سرير البحرً   األٌكؿى

 كالثاني، خيلوَّ المقعًد الخشبيّْ من كيس المسافرً 
  

 السماكمُّ المنافقي من صالبتًو()يضجر الذىب 
  

 المحطة.. ال ألنتظر القطارى  ىكقفتي عل
 كال عواطفيى الخبيئةى في جماليات شيء ما بعيدو،

 بل ألعرؼ كيف جينَّ البحري كانكسر المكافي 
،خزفيٌ  كحجرةو   ة، كمتى كلدتي كأين عشتي

                                                 
 .2009رياض الرّيس للكتب والنشر، بريوت ، 25ال أريد ذلذي القصيدة أن تنتهي، ص  ،درويش، زلمود *
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 ككيف ىاجرًت الطيوري إلى الجنوب أك الشماؿ
 لينتصر الخياليُّ الخفيفي تي تكفي أال تزاؿ بقيٌ 

؟ أال تزاؿ غزالتي حيبلىى؟  على فساد الواقعيّْ
  

 كم كبرنا، كالطريق إلى السماء طويلةه(  .)كبرنا
  

  كتحملنا ةن ترسو..كاف القطار سفينةن بريٌ 
  كلما احتجنا إلى إلى مدف الخياؿ الواقعيةً 

 اللعب البرمء مع المصائر. 
  للنوافذ في القطارً 

: يركض كل شيءو مكانةي   ،السحرمّْ في العادمّْ
  كاألبراجي  كاألمواجي  كاألفكاري  تركض األشجاري 

 الليموف تركض كالهواءي  كركائحي  ،تركض خلفنا
 غامضو  كالحنين إلى بعيدو ، األشياء تركض كسائري 

 .يركضي  كالقلبي 
  

 (ان كمؤتلف ان )كلُّ شيءو كاف مختلف
 

 كقفتي في الستين من جرحي
  كقفتي على 

 العائدين تاؼى كال ىي  المحطة، ال ألنتظر القطارى 
  بل ألحفظ ساحل، من الجنوب إلى السنابلً 

 الزيتوف كالليموف في تاريخ خارطتي
 ..أىذا" 

 كما تبقى من فيتات الغيب لي؟ "كل ىذا للغيابً 
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 كاختفى من بعيدو  ىل مرَّ بي شبحي كلٌوحى 
يَّانا  كسألتيوي: ىل كلما ابتسم الغريبي لنا كىحى

 ذبحنا للغريب غزالةن؟
 

 )كقع الصدل مني ككوز صنوبرو(
 مكاني كيلَّوي حولي لأر ك 
  أراني في المكاف بكل 

 أعضائي كأسمائي
  أرل شجر النخيل ينٌقحي 

 الفصحى من األخطاء في لغتي
  أرل عادات 

 فجائيٍّ  اللوز في تدريب أغنيتي على فرحو  زىرً 
 وأرل أثرم كأتبعي  

  يأرم ظلٌ 
  ةر كنعانيٌ الوادم بملقط شعٍ كأرفعو من 

 ثكلى
  أرل ما ال ييرل من جاذبيةً 

 من الجماؿ الكامل المتكامل الكيليّْ  ما يسيلي 
 .التالؿ، كال أرل قٌناصتي في أبدً 

  

 )ضيفنا على نفسي أحلُّ (
  

 بالدنا قػىٍلبي الخريطة
  قلبها المثقوبي مثل القرش

 في سوؽ الحديد
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  كآخر الركاب من إحدل
  الشاـ حتى مصر لم يرجع ليدفع أجرةى جهات 

 كما يتوقع الغرباءي  اص عن عمل إضافيٍّ القنٌ 
 لم يرجع كلم يحمل شهادة موتو كحياتو معو

  لكي يتبين الفقهاء في علم القيامة أين موقعو
  ىكم كنا مالئكة كحمق. من الفردكس

  كحين آمٌنا بأف جناحى ، قنا البيارؽ كالخيوؿصدٌ  حين
 سوؼ يرفعنا إلى األعلى! نسرو 

  

 كاألرض منفامى الميفىضَّلي( ،)سمائي فكرةه 
 
  

 .كلُّ ما في األمر أني ال أصدؽ غير حدسي
 للبراىين الحوار المستحيلي 

  لقصة التكوين
 تأكيلي الفالسفة الطويلي 

  لفكرتي عن عالمي
 خىلىله يسٌببو الرحيلي 

  لجرحي األبدمّْ محكمة
  لي القضاة المنهكوفيقوؿ . بال قاض حيادمٍّ 

 من الحقيقة: كل ما في األمر أف حوادث
  سقط القطار عن. الطرقات أمره شائع

  كىذا لم. الخريطة كاحترقتى بجمرة الماضي
 !ان يكن غزك 

 كلكني أقوؿ: ككل ما في األمر أني
 ..ال أصٌدؽ غير حدسي

 

 .)لم أزؿ حيان(
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 *من بالدم أغنية ليست خضراء
 محمود دركيش

 

 في بالدم.. 
 حيث لم يخفق شراع السندبادً 

  يحمل سالن من أحاديث الجهادً  ،حالمان 
  كحكايات عن األبطاؿً 

  كالشمس التي خلف الوىادً 
  حيث لم تخطر بليل من ليالي شهرزادً 

 حيث لم يطلع عليها الفجري 
  ..لم يبسط لها بيض األيادم

 

 في بالدم .. 
  الحدادً ينبوع  ..مقبرات النور كالنٌوار

  ..مغلوالن ينادم ،حرفنا مضطهد األلواف
  عصركا منو لهيبوٍ .. خنقوه
  ةٍ من إطارات العذكب جٌردكه

  ضغطوه فاحترؽٍ 
 ! كانفلقٍ 

  حرفنا قد صار جرحان سابح فيو الشفقٍ 
 !يعقد األزىار في صمت كخصالت الحبقٍ 

 كمواعيد مع الفجر تنادم..

                                                 
 .2008 دمشق، وزارة الثقافة ،394ص ، ديوانو ،درويش، زلمود *
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 للعصافير التي ضاعت كرا أفق بالدم 
  أىملت أشعارىا ،حيث ألقتٍ 

  حينما ضيَّعها ليل البعادً 
 ونيسكت العصفور لكن ليس ينسى لح

 سيغني.. سينادم 
 عندما يزىر زيتوف بالدم! 
  عندما تغسل أمطار السماءٍ 

 كأشواؾ القضاءٍ  ،بقع السلٌ 
 كخرافات تذٌؿ الكبرياءٍ 

 ٍء..من قلوب الجبنا
 في بالدم .. 
 !لي قفى كقالوا: يي  ،فتحوا الجرح

 .. خدّْركه..أسكتوه
  لفلفوه بالضبابٍ 

  علَّموه الصمت.. تشرين العذابٍ 
 كقاؿ: صمت،لاكصحا 

  في كل بالدً  في بالد الناس، في بالدم،
  يسكت الجرح، كال يندملي 

 آمن الجرح بمستقبلو،
 ؟ لو مستقبلي  أم شيء ما

 حيث يسقي من دماء األغنيات 
 في البساتين التي جفَّ بها لوف الحياة 

 كالعصافير التي عادت، كتغني القبراتي 
 !كعادت للحياةٍ 
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 *كنت ال أزاؿ صغيران 

 "قصة الطفل الالج  الذم ال يعرؼ بالده"
 محمود دركيش
 

 نػػػػػػػػػػي أذكػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػيَّاعلٌ   ..حػػػػػػػػػػدثوني
 أنػػػػػػػػػػػػػػا ال أذكػػػػػػػػػػػػػػر "أيػػػػػػػػػػػػػػاـ الهنػػػػػػػػػػػػػػا"
 كأعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكىا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارخان 
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال أذكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، لكنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ككمػػػػػػػػػػػػػيض سػػػػػػػػػػػػػاخن فػػػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػػػين
 كحػػػػػػػػػػػػػػديث مػػػػػػػػػػػػػػن عجػػػػػػػػػػػػػػوز، كرؤل
 كانتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال أذكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا؛ لكنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 إنهػػػػػػػػػػػا ..عػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػالدمحػػػػػػػػػػػدثوني 

 عػػػػػػػػن كػػػػػػػػػرـك رحبػػػػػػػػة مثػػػػػػػػػل المػػػػػػػػػدل
 تػػػػػػػػػػرقص الشػػػػػػػػػػمس علػػػػػػػػػػى آفاقهػػػػػػػػػػا
 حػػػػػػػػػػػدثوني عػػػػػػػػػػػن عشػػػػػػػػػػػاش رطبػػػػػػػػػػػػة
 عػػػػػػن حفيػػػػػػف التػػػػػػوت فػػػػػػي سػػػػػػاحتنا

 لبػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػدرأنػػػػػػػػػػػػػا ق ..حػػػػػػػػػػػػػدثوني
 ه مػػػػػػػػػػن حكايػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػالدمك مػػػػػػػػػػألا

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يشػػػػػػػػػػػػػػػػػبعني  ..ذكركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 فػػػػػػػػي شػػػػػػػػفتيَّا مػػػػػػػػن بػػػػػػػػالدم.. عابقػػػػػػػػان 
 افأعيػػػػػػػػػػػػدكىا صػػػػػػػػػػػػدل فػػػػػػػػػػػػي أذنيٌػػػػػػػػػػػػ

 اكأعيػػػػػػػػػػدكىا دكيٌػػػػػػػػػػ ،فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػفاىي
 اأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أبويٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 امتها ينطػػػػػػػػػػػػق شػػػػػػػػػػػػعران عبقريٌػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػ
 اتػػػػػػػػػػػوقظ اإليمػػػػػػػػػػػاف فيٌػػػػػػػػػػػ ،يقظػػػػػػػػػػػاته 

 اكانطػػػػػػػػػػالؽ يػػػػػػػػػػزرع الفجػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػنيٌ 
 اصػػػػػػػػػػػػػػور مزركعػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي مقلتيٌػػػػػػػػػػػػػػ

 
 حلػػػػػػػػػػػػػػم يغمػػػػػػػػػػػػػػر آفػػػػػػػػػػػػػػاؽ حيػػػػػػػػػػػػػػاتي
 كحقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ طيبػػػػػػػػػػػػػػػػػات ناضػػػػػػػػػػػػػػػػػراتً 

 زقزقػػػػػػػػػػػػػػػاتً كالعصػػػػػػػػػػػػػػػافير تسػػػػػػػػػػػػػػػٌوم 
 بعثرتهػػػػػػػا الػػػػػػػريح فػػػػػػػي كػػػػػػػل الجهػػػػػػػاتً 
 عػػػػػػػن عبيػػػػػػػر فػػػػػػػي ذرانػػػػػػػا الملهمػػػػػػػاتً 

 حػػػػػػػػػػػنَّ لضػػػػػػػػػػػمّْ السػػػػػػػػػػػنبالتً  ،فػػػػػػػػػػػارغ
 إنهػػػػػػػػػػػػا أركع مػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي األغنيػػػػػػػػػػػػات
 أبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدىر حػػػػػػػػػػديث الػػػػػػػػػػذكريات

                                                 
 .2008 دمشق، وزارة الثقافة ،394ص ، ديوانو ،درويش، زلمود *
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 الربػػػػػػػػػػى الخضػػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػوتكمي 
 كحقػػػػػػػػػػػوؿ اللػػػػػػػػػػػوز فػػػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػػػاقكم
 كالػػػػػػػػػػذرل الشػػػػػػػػػػماء فػػػػػػػػػػي أعيػػػػػػػػػػنكم
 أصػػػػػػػحيح قػػػػػػػد سػػػػػػػال البعػػػػػػػد ذرانػػػػػػػا؟
 قسػػػػػػػػػػػػمان بػػػػػػػػػػػػالبؤس فػػػػػػػػػػػػي تاريخنػػػػػػػػػػػػا
 نحػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػوال نشػػػػػػػػػقة مػػػػػػػػػن طيبهػػػػػػػػػا
 نحتسػػػػػػػػػيها مػػػػػػػػػن بعيػػػػػػػػػد، مػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػم

 أغلػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػل ،قسػػػػػػػػػػػػػمان بػػػػػػػػػػػػػالخبز
 قسػػػػػػػػػػػػػػػمان بالليػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػي أيامنػػػػػػػػػػػػػػػا
 لطرحنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدجى آمالنػػػػػػػػػػػػا

 
 عػػػػػػػػػلَّ شػػػػػػػػػوقي يتضػػػػػػػػػخمٍ  وني!حػػػػػػػػػدث

 كا نفسػػػػػػػػي لظػػػػػػػػىمػػػػػػػػألاك  ..حػػػػػػػػدثوني
 ىػػػػػػػػػػػػػاتف يصػػػػػػػػػػػػػرخ بػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػنفعالن 

 ضػػػػػػػػهاىػػػػػػػػاتف يصػػػػػػػػرخ بػػػػػػػػي مػػػػػػػػن أر 
 ىػػػػػػػػػػػػػاتف زلػػػػػػػػػػػػػزؿ منػػػػػػػػػػػػػي أضػػػػػػػػػػػػػلعي

 أنهػػػػػػػاحسػػػػػػػب نفسػػػػػػػي  ..ال تحػػػػػػػدث
 أشػػػػػػػػعل الحقػػػػػػػػد دمػػػػػػػػي ..ال تلمنػػػػػػػػي
 تبكػػػػػػػػػي إنهػػػػػػػػػا أرضػػػػػػػػػيى  ..ال تلمنػػػػػػػػػي

 إنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، كال أعرفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أنػػػػػػػػا جيػػػػػػػػل، لسػػػػػػػػت كحػػػػػػػػدم ثػػػػػػػػائران 
 كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن فينػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػمود فػػػػػػػػػػػائر

 

ػػػػػػػػة؛ قػػػػػػػػد جػػػػػػػػرح الليػػػػػػػػل صػػػػػػػػداىا  بحَّ
 شػػػػػػػػػهقة، يختصػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػؤس أسػػػػػػػػػاىا
 دمعػػػػػػػة عػػػػػػػذراء تبكػػػػػػػي مػػػػػػػن سػػػػػػػالىا
 أصػػػػػحيح مػػػػػات فػػػػػي القلػػػػػب ىواىػػػػػا؟

 القلػػػػب نػػػػداىالػػػػم يػػػػزؿ ينسػػػػاب فػػػػي 
 نحػػػػػػػػن لػػػػػػػػوال قطػػػػػػػػرات مػػػػػػػػن غناىػػػػػػػػا

 تػػػػػي تعبػػػػػر مػػػػػن فػػػػػوؽ مػػػػػداىاالػػػػػريح ال
 ع الجػػػػػػػػػػػوع حشػػػػػػػػػػػاىاػطٌػػػػػػػػػػػلبطػػػػػػػػػػػوف ق

 بقلػػػػػػػػػػػػوب نػػػػػػػػػػػػزؼ الحػػػػػػػػػػػػزف دماىػػػػػػػػػػػػا
 كنفثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمرنا،آىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كآىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 عػػػػػػػػػػػػػػلَّ بركػػػػػػػػػػػػػػاف لهيبػػػػػػػػػػػػػػي يتسػػػػػػػػػػػػػػممٍ 

 عػػػػػػػػػلَّ جرحػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػتكلم.. حػػػػػػػػػدثوني
ػػػػػػػػم  مػػػػػػػػن بػػػػػػػػالدم: أيهػػػػػػػػا االبػػػػػػػػن تقحَّ
 مسػػػػػػػػػػػتغيثان: أيهػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػائي، تقػػػػػػػػػػػدَّـ

 إصػػػػػػػرار مسػػػػػػػمم فيػػػػػػػو ذكػػػػػػػرل، فيػػػػػػػو
 جػػػػػػػػذكة حمػػػػػػػػراء مػػػػػػػػن نػػػػػػػػار جهػػػػػػػػنم

 فػػػػػػػػػػي عركقػػػػػػػػػػي يتضػػػػػػػػػػخم يكحنينػػػػػػػػػػػ
 أأطيػػػػػػػػػػػػػػػػق الصػػػػػػػػػػػػػػػػمت كاألـ تػػػػػػػػػػػػػػػػألم
 أيهػػػػػػػا األفػػػػػػػق الػػػػػػػذم حػػػػػػػولي تضػػػػػػػـر
 قػػػػػػػػػػػػد تعاىػػػػػػػػػػػػدنا علػػػػػػػػػػػػى أف نتقػػػػػػػػػػػػدـ
 كنػػػػػػػػػػػػػداء: إننػػػػػػػػػػػػػا للجػػػػػػػػػػػػػرح بلسػػػػػػػػػػػػػم
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 *كعاد.. في كفن!

 محمود دركيش
 

 يحكوف في بالدنا 
 يحكوف في شجىٍن 

 عن صاحبي الذم مضى 
  كعاد في كفنٍ 

 ال تذكركا اسمو! ..اسمو كاف
 ..خلوه في قلوبنا
  ةٍ ال تدعوا الكلم

 .. تضيع في الهواء، كالرمادٍ 
  ال يعرؼ الضمادٍ  خلوه جرحان راعفان 

 . و إليو.طريقى 
ـٍ أخاؼ يا أحبتي.  .. . أخاؼ يا أيتا

  أخاؼ أف ننساه بين زحمة األسماءٍ 
 !أخاؼ أف يذكب في زكابع الشتاءٍ 

 جراحنا..  قلوبناأخاؼ أف تناـ في 
ـٍ   !أخاؼ أف تنا

 

  ما قاؿ حين زغردت خطاه خلف البابٍ 
 "!الوداعٍ " :ألمو

 :لألصحابٍ  ،ما قاؿ لألحباب

                                                 
 .2008 دمشق، وزارة الثقافة ،416ص ، ديوانو ،درويش، زلمود *



- 69 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

111 
 

 !"موعدنا غدان "
  كعادة المسافرينٍ   ،كلم يضع رسالة

  ، كتػيسكتي الظنوفٍ إني عائده  تقوؿ:
 . .ةٍ كلم يىخيطَّ  كلم

 تػيضيءي ليلى أمو التي 
 كاألشياءتخاطب السماء 

 ! يا كسادة السرير :تقوؿ
 !يا حقيبة الثيابٍ 

! يا إلو! يا ليل!  !يا سحابٍ  يا نجـو
 ؟عيناه نجمتافٍ  أما رأيتم شاردان 

 ؟ريحافٍ تاف من يداه سلٌ 
 ؟كصدره كسادة النجـو كالقمرٍ 
 ؟كشعره أرجوحةه للريح كالزىرٍ 

 أما رأيتم شاردان 
 !؟سن السفرٍ حٍ مسافران ال يي 

  ن يطعم الفتىزكَّادة، مى راح بال 
 إف جاع في طريقو؟

 ؟من يرحم الغريبٍ 
 !قلبي عليو من غوائل الدركبٍ 

  : لن تحملي الجوابٍ قولوا لها
 !كالعذابٍ  فوؽ الحزف ،فالجرح فوؽ الدمع

 . لن تصبرم كثيران لن تحملي.
 .   ألنو.

 ألنو مات، كلم يزؿ فتى غريرا!
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  :يا أمو
 !ال تقلعي الدموع من جذكرىا

 للدمع يا كالدتي جذكرٍ 
 ..تخاطب المساء كل يـو

 .. يا قافلة المساء"تقوؿ: 
 "من أين تعبرين؟

  فٍ ك حينى سٌدىا المسافر  غػيصَّت دركبي الموت
 !لحظتين.. لو كقفًت لحظتينً سيدٍَّت دركب الحزف 

 لتمسحي الجبين كالعينينٍ 
 كتحملي من دمعنا تذكارٍ 

  أحبابنا المهاجرينٍ  ،لمن قضوا من قبلنا
 ..تذكارٍ  ت من دموعنايسقوف بعد المو 

 

 :يا أمو
 ال تقلعي الدموع من جذكرىا!

 خلّْي ببئر القلب دمعتين!
  قد يموت في غدو ف

 .. أك أخوه ..أبوه
  "!أنا"أك صديقو 

 . ي لنا.خلٌ 
 لو دمعتين! للميتين في غدو 

 

 يحكوف في بالدنا عن صاحبي الكثيرا 
 كيف مضى  كلم يعد كعهده نضيرا 
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 حرائقي الرصاًص في كجناتو 
 كصدره ككجهو.. 
 ! ال تشرحوا األمورا
 أنا رأيت جرحو 

 في أبعاده كثيرا.  قتي حدٌ 
 "قلبي على أطفالنا"

 !ككل أـ تحضن السريرا
 يا أصدقاء الراحل البعيد 

 : ال تسألوا
 "؟متى يعود"

 ال تسألوا كثيران 
 : بل اسألوا

  .!"؟!يستيقظ الرجاؿمتى "
 

  



- 72 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

114 
 

 *عاشق من فلسطين

 حمود دركيشم
 
 

 في القلبً عيونػيًك، شوكة ه 
 !توجعني كأعبديىا

 ديىا كأحميها من الريحً كأغمً 
 كراءى الليلً كاألكجاعً  أغًمديىا

 فييشعلي جريحها ضوءى المصابيح ً 
 كيجعل حاضرم غدىا

 أعزَّ علٌي من ركحي
في لقاء العين   بالعين ً كأنسى، بعد حين و

 ، كراء الباب إثنين! مرة كنا بأنَّا
 

 أغنٌيةٍ كالميًك.. كاف 
 ككنتي أحاكؿي اإلنشادٍ 

بالشفًة الربيعيَّ   ةٍ كلكنَّ الشقاءى أحاط ى
 ، طار من بيتيكالميًك كالسنونو
 ة، كعتبتنا الخريفيَّ فهاجر بابي منزلنا

 حيث شاء الشوؽي  ..كراءىؾً 
 كانكسرت مرايانا

 فصار الحزف ألفين ً 

                                                 
 .1968العودة، بريوت ، دار 5عاشق من فلسطني، ص ديوان  ،زلمود، درويش *
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 .كلملمنا شظايا الصوًت.
 

 لم نتقن سول مىٍرثًيًَّة الوطن!
 سنزرعها معان في صدر قيثار ً 

 كفوؽ سطوحً  نكبتنا 
 ، كأحجار ً ميشوَّىةو ألقمار و  سنعزفها

 :الصوتً نسيتي يا مجهولة ى  ،كلكٌني نسيتي 
 أىـ صمتي؟! ؟صدأ القيثارى أرحيليك 

 
 رأيتك أمسً  في الميناءٍ 

 بال زاد ً  ..مسافرةن بال أىلو 
 ركضتي إليًك كاأليتاـ ً 
 :أسأؿي حكمة ى األجدادً 

 "لماذا تيسحبي البيارةي الخضراءٍ 
 ؟، إلى منفى، إلى ميناءٍ إلى سجنو 

 رغم رحلتها ،كتبقى
 ،كاألشواؽكرغم ركائحً األمالح ً 
 .!تبقى دائمان خضراٍء؟
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 *يوميات جرح فلسطيني

 حمود دركيشم
 

 من التذكار نحن في حلٍّ 
 كعلى أىدابنا عشب الجليل ً .. فالكرمل فينا

 ال تقولي! ال تقولي: ليتنا نركض كالنهر إليها،
 !نحن في لحم بالدم.. ىي فينا

 
ـٍ   لم نكن قبل حىزيراف ى كأفراخ الحما
 كلذا، لم يتفتت حبنا بين السالسلٍ 

ـٍ   نحن، يا أختاه، من عشرين عا
 ..ا نقاتلٍ كلكنٌ  نحن ال نكتب أشعاران،

 
 شيطاف إلوٍ  الظل الذم يسقط في عينيكً ذلك 

 ةٍ لكي يعصب بالشمس الجبا جاء من شهر حزيراف
 ةٍ إنو طعم صال، إنو لوف شهيد

 !"آه": ينكفي الحالى  إنو يقتل أك يحيى،
 

 أكؿ الليل على عينيك، كافٍ 
من آخر الليل الطويلٍ   في فؤادم، قطرة ن

 كالذم يجمعنا، الساعة، في ىذا المكافٍ 
 ..من عصر الذبوؿٍ  العودةشارع ي 

                                                 
 .1969، دار العودة، بريوت 31، يوميات جرح فلسطيين، ص ديوان ،زلمود، درويش *
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كضمادٍ  ،صوتك الليلةى  كجرح ه  سكين ه
  جاء من صمت الضحايا كنعاسه 

 كعادكا  خرجوا من خيمة المنفى، ؟"أين أىلي"
 أخرل سبايا! مرةن 
 

 كلمات الحب لم تصدأ، كلكن الحبيبٍ 
  يا حبي الذم حىمَّلني ..في األسركاقع ه 

 كذنوبٍ  شرفات خلعتها الريح أعتاب بيوت
  في يـو من األياـ، يسع قلبي سول عينيك، لم

 !بالوطنً  ىكاآلف اغتن
 

 كيافا تيرجمت حتى النخاعٍ  منزؿ األحباب مهجور،
 لم تجد مني سول جبهتها، كالتي تبحث عني

 اتركي ىذا الضياعٍ  اتركي لي كل ىذا الموت، يا أخت،
 !نكبتهاعلى  فأنا أضفره نجمان 

 
 آه يا جرحي المكابرٍ 

 ةٍ حقيبكطني ليس 
 كأنا لست مسافرٍ 

 !ةٍ .. كاألرض حبيبإنني العاشق
 

 ، ي الذكرلفكإذا استرسلت 
 نما في جبهتي عشب الندـٍ 
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 كتحسرت على شيء بعيدٍ 
 تبينت أساطير العبيدٍ  كإذا استسلمت للشوؽ،

 !نغمٍ  كمن الصخرً ، أف أجعل من صوتي حصاةن  كأنا آثرتي 
 

 !توأمافٍ كي أعرؼ أىنَّا  كاف ال بد من األعداء
 !لكي نسكن جذع السنديافٍ  كاف ال بد من الريح

 كلو أف السيد المصلوب لم يكبر على عرش الصليبٍ 
 !ضائع الجرح.. جبافٍ  ظل طفالن 

 
  ةٍ لك عندم كلم
 فالظل على الشرفة يحتل القمرٍ  لم أقلها بعد،
 ةٍ كبالدم ملحم

 !كترٍ  .. صرتي فيها عازفان  كنتي 
 

اآلثار مشغوؿه   ةٍ بتحليل الحجار  عاًلم ي
 يلكي يثبت أنٌ ، إنو يبحث عن عينيو في ردـ األساطير

 !ةٍ ر الحضار فٍ ال حرؼ في سً  !عابر في الدرب ال عينين لي
 ي!كعن حبي أغنٌ  كأنا أزرع أشجارم، على مهلي،

 
 ةٍ غيمة الصيف التي يحملها ظهر الهزيم

 على حبل السرابٍ  السالطين عىلَّقىتٍ نسلى 
 ةٍ كالمولود في ليل الجريمكأنا المقتوؿ 

 !بالترابٍ  ىا أنا ازددت التصاقان 
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 آف لي أف أبدؿ اللفظة بالفعل، كآفٍ 
 ةٍ لي أف أثبت حبي للثرل كالقيبَّر 

 فالعصا تفترس القيثار في ىذا الزمافٍ 
في المرآة،  .!ةٍ مذ الحت كرائي شجر  كأنا أىصفر ُّ
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 *يػػػػأب
 حمود دركيشم

 
 ه:كطأطأ زندى ، ل لي أبيرك 

 في حوار مع العذابٍ 
 كاف أيوب يشكري 

 !خالق الدكد كالسحابٍ 
 خػيلق الجرحي لي أنا

 كال صنمٍ  ال لميت و 
 فدع الجرح كاأللمٍ 
 !كأعنػٌي على الندـٍ 

 

 مٌر في األفق كوكب
 .. نازالنازالن 

 ككاف قميصي
 كبين ريحٍ  بين نار

 ..برسـو على التراب كعيوني تفكّْري 
 

 :ةن ي قاؿ مر كأب
 لو كطن الذم ما"
 "..لو في الثرل ضريحٍ  ما
 .!كنهاني عن السفر ..

                                                 
 .1968، دار العودة، بريوت 80عاشق من فلسطني، ص ديوان  ،زلمود، درويش *
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 *مزامير

 حمود دركيشم
 

 ..، أك ال أحبكً أحبكً 
 ..للضياعٍ  قابلةن  ، أترؾ خلفي عناكينى أذىبي 

 ..موتي كيأتوف أنتظر العائدين، كىم يعرفوف مواعيدى ك 
 ،حين أحٌبكً  التي ال أحٌبكً  أنتً 

 في النهار، ضٌيقةه  بابل أسواري 
  ..كاسعتاف كعيناؾً 

 ..في الشعاعٍ  منتشره  ككجهكً 
 

 تداخل جلدم بحنجرتي
 حرسان  البسةن  تحت نافذتي تعبر الريحي 

 ..كالظالـ بال موعد
 الجنودٍ  يٌ عن راحت حين ينزؿ

 ..سأكتب شيئان 
 كحين سينزؿ عن قدمٌي الجنودٍ 

 ..سأمشي قليالن 
 كحين سيسقط عن ناظرٌم الجنودٍ 

 ..أراؾ.. أرل قامتي من جديدٍ 
 

 أك ال أغٌنيكً  ،أغٌنيكً 
 الوحيد الغناءي  أنتً 

                                                 
 .1987بريوت  ،دار العودة، 1ج  ديوانو ،درويش، زلمود *
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 ني لو سكتُّ نيكأنت تغن
 . .السكوت الوحيدٍ  كأنت

 
 ..ةٍ ياـ الحاضر في األ

 أجد نفسي يابسان 
 الطالع من الكتب كالشجرً 

 ..ةٍ كالريح مسألة عابر 
 أحارب.. أك ال أحارب؟

 ليس ىذا ىو السؤاؿ
 المهٌم أف تكوف حنجرتي قوية

 ..أعمل.. أك ال أعمل؟
 ليس ىذا ىو السؤاؿ

 المهٌم أف أرتاح ثمانية أياـ في األسبوع
 !حسب توقيت فلسطين

 
 أيٌها الوطن المتكرر في األغاني كالمذابح،

 دلٌني على مصدر الموت
 أىو الخنجر.. أـ األكذكبة؟

 مفقودان  لكي أذكر أف لي سقفان 
 ..ينبغي أف أجلس في العراء

 كلكيال أنسى نسيم بالدم النقيٌ 
 ..ينبغي أف أتنفس السلٌ 

 كلكي أذكر الغزاؿ السابح في البياض
 .ت.بالذكريا ينبغي أف أكوف معتقالن 
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 كلكيال أنسى أف جبالي عالية
 ..ينبغي أف أسٌرح العاصفة من جبيني

 ة سمائي البعيدةكلكي أحافظ على ملكيٌ 
 . .ميجب أالٌ أملك حتى جلد

 
 ..أيٌها الوطن المتكرر في المذابح كاألغاني

 لماذا أىٌربك من مطار إلى مطار
 !كجهاز اإلرساؿ؟ كالحبر األبيض كاألفيوف

 
 ..أيٌها المبعثر في الملفات كالمفاجآت ..أريد أف أرسم شكلك
 ..أيٌها المتطاير على شظايا القذائف كأجنحة العصافير.. أريد أف أرسم شكلك
 ..فتخطف السماء يدم.. أريد أف أرسم شكلك
 ..ر بين الريح كالخنجرصأيٌها المحا.. أريد أف أرسم شكلك
 ..كي أجد شكلي فيك.. أريد أف أرسم شكلك

 !فأتهم بالتجريد كتزكير الوثائق كالصور الشمسية
 

 أيٌها المحاصر بين الخنجر كالريح
 ..كيا أيٌها الوطن المتكرر في األغاني كالمذابح

 كيف تتحوؿ إلى حلم كتسرؽ الدىشة
 ان؟ي حجر نلتترك

 في صيركرتك حلمان  لعٌلك أجمل
 .!لعلك أجمل

 

 ظٌل النخيل، كآخر الشهداءٍ 
 صوتية عن حالة األحباب يومٌيان  رةفكالمذياع يرسل ص

 الخريف كفي الشتاءٍ  أحٌبك في
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 ..لم تبك حيفا، أنت تبكي
 المدينة نحن ال ننسى تفاصيل

 ..كانت امرأة، ككانت أنبياءٍ 
 

 ! ؟البحر
 الشكلال، البحر لم يدخل منازلنا بهذا 

 خمس نوافذ غرقت 
 ..بالعشب المجفف كالسماءٍ  كلكن السطوح تعجٌ 

 كاف بالحرب الرخيصة  سعيدان  ..كدعت سجاني
 رنفل كالمسدسقآه يا كطن ال

 ..لم تكن أمي معي
 كذىبت أبحث عنك خلف الوقت كالمذياع 

 ..كاف يكسرني كيتركني ىباءٍ  شكلك
 

  ..كالصمت منفى ..كاف الكالـ خطيئة
  ..أسرل توقهم للموت في كاديك كالفدائيوف

 ..الدخوؿ إلى يديك ككنت تحتقر البكاءٍ ة كاف الموت تذكر 
 

  كالذكريات ىوية الغرباء أحيانان 
 يضاجع الذكرل كينجب الجئين  كلكن الزماف

 ..الماضي كيتركهم بال ذكرل كيرحل
 

  ؟أتذكرنا
  ؟بلى لو تقوؿ كماذا

  ؟أنذكر كل شيء عنك
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  ؟تقوؿ بلىلو  ماذا
 ..كفي الدنيا قضاة يعبدكف األقوياءٍ 

 

 رميت الذكريات كقشرة البطيخ من كل نافذةو 
 ..كاستلقيت في الشفق المحاذم للصنوبر

 األمطار في بلد بعيد  تلمع
 غامضان  تقطف الفتيات خوخان 

 كالذكريات تمٌر مثل البرؽ في لحمي 
 ..إليك إليك كترجعني

 إف الموت مثل الذكريات 
  ..يمشي إليك إليك كالىما
 ..خناجر الدنيا كخاصرة السماءٍ  تأرجح بين كل يا كطنان 

 

 كأمير يالطف حصانان  أداعب الزمن
 كما يلعب األطفاؿ بالخرز الملوف كألعب باألياـ

 بمركر يـو على اليـو السابق إني أحتفل اليـو
 بمركر يومين على األمس كأحتفل غدان 

 اليـو القادـذكرل  كأشرب نخب األمس
 ..كىكذا.. أكاصل حياتي

 

 عندما سقطت عن ظهر حصاني الجامح
 كانكسرت ذراعي

 !قبل ألف سنة أكجعتني إصبعي التي جرحت
 كعندما أحييت ذكرل األربعين لمدينة عكا

 !أجهشت في البكاء على غرناطة
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 كعندما التٌف حبل المشنقة حوؿ عنقي
 كرىت أعدائي كثيران 
 ! عنقيألنهم سرقوا ربطة 

 
 : نرسم القدس

 كاقف في الشارع الخلفيٌ  صليبه 
 يشبو البرقوؽ شيءه 

 كالدىشة من خلف القناطرٍ 
 ..كاسع يمتٌد من عورة جندم إلى تاريخ شاعرٍ  كفضاءه 

 

 :نكتب القدس
 .الغائب. الثائر الهارب.. الكوكب عاصمة األمل الكاذب..

 في أزقٌتها الكلمات الغريبة، اختلطتٍ 
 ..السابقةٍ  ين كالباعة القبلي نٌ عن شفاه المغ كانفصلتٍ 

 جديد جديد لشوؽو  قاـ فيها جداره 
 التحقت بالسبايا كطركادة

 كلم تقل الصخرة الناطقةٍ 
 ..تثبت العكس لفظةن 
 !الصاعقةٍ  ى لمن يجهض النار فيبطو 

 : كتغني القدس
 يا أطفاؿ بابل

 يا مواليد السالسل
 ستعودكف إلى القدس قريبان 

 ..تكبركف كقريبان 
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 تحصدكف القمح من ذاكرة الماضي كقريبان 
 سنابل هديصبح الم قريبان 

 آه، يا أطفاؿ بابل
 ستعودكف إلى القدس قريبان 

 ..كقريبا تكبركف
 ..كقريبان .. كقريبان .. كقريبان 

 
 !يا ىٌللو.. يا ىٌللو
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 *قاًفلة الضىياع
 بدر شاكر السياب

 

 ؟النازحينٍ أرأيت قافلة الضَّياع؟ أما رأيت 
 ، من مجاعات السنينٍ لحاملين على الكواىلا

ـى كٌل الخاطئينٍ   ..آثا
 لنازفين بال دماءٍ ا
 لسائرين إلى كراءٍ ا

 ؟كي يدفنوا "ىابيلى" كىو على الصليب ركاـ طينٍ 
 

؟أين أخو  :قابيلي "- ؟ أين أخوؾى  "ؾى
 جٌمعت السماءٍ 
 :كٌورت النجـو إلى نداءٍ   ،آمادىىا لتصيحى 

 أين أخوؾ؟""قابيلي، -
  .."يرقدي في خياـً الالجئينٍ -

ي  دكاءٍ ػػا بالػػ، كجئتوي أنوػالسٌل ييوىني ساعدى
ـى األكلى كإرثي الهالكينٍ   كالجوعي لعنةي آد

 ثٌم رماه أسفلى سافليٍن  ،ساكاه كالحيوافي 
 ..، من الحضيًض إلى العالٍء"رفعتيو أنا بالرغيفً ك 
 

 ةٍ مثقالته بالغزا لليلي يجهض، كالسفائني ا
 بالفاتحين من اليهودٍ 

 كابوس تراهٍ ..ييلقينى في حيفا مراسيهنٌ 
                                                 

 .1960 رللة شعر، بريوتدار  ،59سياب، بدر شاكر، ديوان أنشودة ادلطر، ص ال *



- 87 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

119 
 

 فتجحظ في اللحودٍ ، تحت التراب محاجر الموتى
  في ضحاهٍ  ،فالصباح من الحرائق ،لليل يجهضا
 ةٍ فالحيا ،لليل يجهضا

 شيء ترٌجح ال يموت كال يعيش بال حدكدٍ 
 كالمهودٍ  شيء تفٌتح جانباه على المقابرً 

 ..ىنا الحدكدٍ " :شيء يقوؿ
 !"ككل ىذا لليهودٍ  ..ىذا لكل الالجئين

 
 

 لنار تصرخي في المزارع كالمنازًؿ كالدركبٍ ا
 "في كل منعىطفو تصيح: "أنا النضار، أنا النضارٍ 

 :كل دارٍ   تصيح كمن نوافذً  من كل سنبلةو 
، أنا الشعوبٍ " اإللوي " أنا ًعٍجلي "سيناءى   ، أنا الضميري

 "أنا النضاٍر!
 

 لنار تتبعنا، كأٌف مدل اللصوص ككلّْ قطٌاًع الطريقٍ ا
 يلهثنى فيها بالوباء، كأف أىلسنةى الكالبٍ 

 تلتٌز منها كالمبارد كىي تحفري في جدار النوًر بابٍ 
 تتصٌبب الظلماء كالطوفاف منو، فال ترابٍ 

 لييعاد منو الخلق، كانجرؼى المسيح مع العبابٍ 
 قٍ الدامي كمئزره العتي مسيح بجنبوكاف ال

  يسٌد ما حفرتػٍو ألسنةي الكالبٍ 
 فاجتاحو الطوفافي 

 حتى ليس ينزؼي منو جنبه أك جبينٍ 
 ..كالطين تػيبنى منو دكري الالجئينٍ إال دجىن  
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 مي المغوؿٍ ىي أى  ..وؿ كراءىنالنار تركضي كالخيا
 ؟؟ كىل سألت الغابرينٍ على ظهور الصافنات
 ؟أرٌكضوا أمس الخيوؿٍ 

 ؟!: كل تراثنا أنصاب طينٍ نحن بدءي الناس أـ
*** 

 

ـٍ لنار تا  صهلي من كرائي كالقذائفي ال تنا
 عيونػيها كأبي على ظهرم، كفي رىًحمي جنينٍ 

كال بصرو   تكٌورى في الظالـٍ  ،عرياف دكف فم و
 رٍ ككالجرس الصغي ،ي بركة الدـ كىو يفرؾ أنفو بيدو ف

ـٍ  ،يرٌف ملءى دمي صداه  تكادي تومضي كٌل ركحي بالسال
 حتى أكادى أراه في غػىبىًش الدماء المستنيٍر 

ـٍ  ،عرياف دكف فمو كأفقر ما يكوف  بال عظا
، كبدكف حيفا   ،كبال أبو

 !كالظالـٍ .. دكف ذكرل
 

 جنحًة الحديد بو الزماف، تحت أأسريتي أعبري 
  من الحقوؿ إلى المراعي فالكهوؼٍ 

  ةٍ ، كاألبجديٌ ظهورناكاألرضي تطمس من كراء 
  لدكري فيها كالدكالي شاخصاته كالحركؼٍ ا

 غده يلوحي كليس بينهما مكافٍ س فكأف أم
 :ةٍ كال من المدف الرخيٌ  ،لم يخرجونا من قرانا كحدىنٌ 

 !ةٍ ميٌ لكنهم قد أخرجونا من صعيد اآلد
 فاليـو تمتل  الكهوؼ بنا كنعوم جائعيٍن 
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 صخوريها ال نخٌلف للصغار على الكنموت ف
 طعين!ول ىيبابو ما نقشنا فيو من أسد و س

 كنموت فيها ال نخٌلف بعدنا حتى قبورٍ 
 !"كانوا الجئين"؟ :ٌط على شواىدىاخماذا ن

 

 تظلل بالخياـ ،ليـو تمتل ي الكهوؼ بناا
 دكرٍ  رً فهنَّ باآلجي ، كقد تغلٌ لصفيحً كبا

 ..كالنوري كالتابوت فيها، ليس فيو سول ظالـٍ 
*** 
 

 كبين حيفا من ظالـ و بين الكهوؼ 
 ألفي عاـ أك يزيدٍ 

 ، لها بين الكهوؼ كبين أمس ىناؾ بئره ال قرارى 
 كهاكية الجحيم تلٌز فاىا دكف نارٍ 

 تتعٌلق األجداث فيها كالجالمًد في جدارٍ 
 ، أيزيح الطين عنها كالحجارٍ لحدو ى لحدان عل

 ؟موتى كقد كشفوا كماتوا من جديدٍ من يدفن ال
 ؟ليولد تحت صخرة كل شاىدةو كليدٍ ، من يدفن الموتى

 من يدفن الموتى لئال ييرحموا
 باب الحياة ً  

 ؟على أكٌف القابالتٍ 
 !دفن الموتى لنعرؼ أننا بشر جديدٍ من ي

من شهور الجوع يوم  يـو عيدٍ   في كل شهر و
 

 " صليب الالجئين:فنخٌف نحمل من "تذاكرنا
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 ٍب للتائهينٍ "يا مكتبان للغوث في سيناء ىى 
 ، كالمشيمة للجنينٍ رو كسلول من شعي ان نَّ مى 

 ةٍ رَّ كاجعل لو المطٌاط سي 
 .."هٍ كاٍحشي باإلدريج صدرى  ،و كارزقو ثديان من زجاج 

*** 
 

  ؟نقوؿ فيستجيب اآلخركفٍ  ما لغةو كبأيٌ 
 ..دـ للصغارٍ ث الرٌ كنو 

  – : دار أك سماءحين نقوؿ - أعلمتى 
أك سماءو   ؟تخطراف على العيوفٍ  أٌم دار و

 أك ديارٍ  ليس لالجئين كالجئات من قرارو ، ىيهات
 إال مرابع كاف فيها أمس معنى أف نكوفٍ 

 ميالد النهارٍ  سنظل نضرب كالمجوس نجسُّ 
 

 كم ليلةو ظلماء كالٌرحم انتظرنا في دجاىا
 ن قواىاس الدـ في جوانبها كنعصر مً نتلمٌ 

 شٌع الوميضي على رتاج سمائها مفتاحى نارٍ 
 ثم غارٍ  ،ييفرجي  حتى حسبنا أف بابى الصبح

 كغادر الحرسي الحدكدٍ 
 كاختٌص رعده في مقابر صمتها يعد القفارٍ 

 محٌل إلى غبار بين أحذية الجنودٍ ثم اض
 

 ..ناره الحٌمى كديمتو انتحاب الضائعينٍ  ..لليل أجهضا
 ..ليس فيو سول مجوس الالجئينٍ  ..لليل أجهضا

*** 
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 مي المغوؿٍ ىي أى  ..لنار تركضي كالخيوًؿ كراءناا

 على ظهور الصافنات؟ كىل سألتى الغابرينى 
 ؟الخيوؿٍ  أمسأرٌكضوا 

 .؟: كلُّ تراثنا أنصابي طينٍ أـ نحن بدءي الناس
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 *عودىة إلى سىدـك
 خليل حاكم

 
 يَّ طوفافه من البرؽً عيٍدتي في عىين

 ،ةٍ كمن رعًد الجباؿ الشاىقى 
 عيٍدتي بالناًر التي من أىجًلها

 ةٍ للصاعقى عىرٍَّضتي صدرم عاريان 
 فٍت ذاكرتي الناري كأىمسيجرٌ 

 كلُّ أىمًسي فيكى يا نهرى الرماٍد:
، كح  يبٌ صلوىاتي ًسٍفري أىيوبو

 دمعي ليلى، خاتمه من شهرزادٍ 
 فيكى يا نهرى الرمادٍ 

 
 نً كتذكرتي قتاؿى الغوؿ كالتنيٌ 

 ةٍ ككانت كادع في أرضي
 على درب الهالؾٍ  ،أىلي ،تيإخو 

 بعضهم في شٍدًؽ ىذا
 ..في شدًؽ ذاؾٍ بعضهم 

 كىلٍيموتوا مثلما عاشوا
 وف الهالؾى ال ييحسٌ بال تاريخ، موت

 ألطفالي أترل يولدي من حبي
 للحياةٍ  كحٌبي

                                                 
 .1961دار الطليعة، بريوت  ،84ص خليل، هنر الرماد، ي، حاو  *
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 فارسه يمتشق البرؽى على الغوًؿ،
 ؟على التّْنين، ماذا ىل تعود المعجزاتٍ 

 بالفيرس ضىرىبى القيصر بدكمّّ 
 كحفاةٍ  كطفله ناصرمّّ 

  ًبركماوا الوحش ضركَّ 
 سىحَّبوا

 .؟األنياب من فك الطغاةٍ 
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 *القدس كاألطياؼ الممزقة
 حسن عبد اهلل القرشي

 
 كعائد من القمرٍ 

 كقائد على خصومو انتصرٍ 
 كالطفل حين يبكي بعد غيبة
 عند لقاء أبوين حانيين باكيين

 كأكبة الجندم للموطن بعد فورة الصراعٍ 
 ككالمهاجر المشوؽ يستقر ال كداعٍ 

 لو الوصاؿ بعد أف أرقو الفراؽٍ كعاشق دنا 
 أتيتها كعبتنا األكلى، كملتقى البراؽٍ 

 كمرتقى "النبي" للسماء
 أتيتها مدينة السالـ، كالسنا، كالكبرياء

 "العذراء" كمهد "عيسى"، كمراد أمو
 

 ةٍ أتيتها قبل خريف المذبح
 ةٍ كقبل صيف الذؿ، قبل أف يهجع موتى األضرح

 من قبل أف تعود ضيعة لتل أبيبٍ 
 كقبل أف تجلل القيود كفها الخضيبٍ 

 من قبل أف يحترؽ "الفرقاف" في "األقصى" كال من يستجيبٍ 
 قبل انحسار الصبح، قبل غيبة الرجاؿٍ 

                                                 
 م.1999، القاىرة، 237، ص 3القرشي، حسن عبد اهلل، ديوانو، رللد  *
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 كقبل أف تغوص أعناؽ النعاـ في الرماؿٍ 
 كتحصب األحجار من جباىنا

 كيسخر األنذاؿٍ 
 

 ..  أتيتها
 .."القدس"

 كاألحفاد؟أين أنت اليـو يا أنشودة الجدكد 
 .."القدس"

 أين أنت اليـو يا ساح صالح الدين؟
 يا مزرعة األبطاؿ؟
 يا حديقة اآلماؿ؟

 ، كالضباب، كالدخافأتيتها من قبل أف يلفها الظالـ
 ىر حفنة الغربافاها الطبراكقبل أف تعيث في ت

 
 ىل ترقأ الدموع يا "قدس"
 إذا لم نستعد ذاؾ الثرل؟

 مصلوب العرلكاآلف يا "قدس" قتيل الشوؽ، 
 زاده العذابٍ 

 مهاده القتاد، كطعامو السرابٍ 
 كاليأس كالحرابٍ 

 الخراؼ ميستجد -تنجد ال–يستنجد األحجار 
 كالقطيع حولو سدل
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 اختنق الهتاؼ، كانشقت حناجر الرعاة
 يا "قدس" من الوجد

 .ككبرياؤنا تهاكت بددا!
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 *حداد

 حسن عبد اهلل القرشي
       

 " ثػػػػوب ى ًحػػػػدادً ركابػػػػي "القيػػػػدستػػػػردَّت 
 "بيػػػػػتي الهػػػػػدل كالطُّهػػػػػًر" عػػػػػادى مبػػػػػاءةن ك

 أنيغضػػػػػي علػػػػػى الضػػػػػيمً  الميلػػػػػحّْ كأىلينػػػػػا
 أتلػػػػػػػػػػػػك حيػػػػػػػػػػػػاة أـ ممػػػػػػػػػػػػاته ميجلٌػػػػػػػػػػػػل
 إلهػػػػػػػػػػػػػػػػي ىيٌػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  لإلبػػػػػػػػػػػػػػػػاًء قيادىنػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 

 كليفٍّْعػػػػػػػػػػػػػػػنى مػػػػػػػػػػػػػػػن أرزائهػػػػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػػػػوادً 
 سها مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىهتره كميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادميدنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كجيرتينػػػػػػػػػػػػا األدنػػػػػػػػػػػػوفى رىػػػػػػػػػػػػنه ًكيػػػػػػػػػػػػاًد؟
 ريكّْعػػػػػػػػػػػػػػٍت بًصػػػػػػػػػػػػػػفادً غطػػػػػػػػػػػػػػاءى حيػػػػػػػػػػػػػػاةو 

 فقػػػػػػػد أصػػػػػػػبحى األحيػػػػػػػاءي شػػػػػػػبوى جىمػػػػػػػاًد!
 

 
 
 

 *ريبى القدس
 حسن عبد اهلل القرشي

 
ػػػػػػنا"القػػػػػػٍدًس" يػػػػػػا ضػػػػػػح ريبػػػػػػى  كىاًت السَّ

 زُّ علػػػػػػػػػػػػػػى غاصػػػػػػػػػػػػػػبيًك البقػػػػػػػػػػػػػػاءي عػػػػػػػػػػػػػػيى 
 سػػػػػػػػػػػػػػنىرفىعي عىٍنػػػػػػػػػػػػػػًك قيػػػػػػػػػػػػػػودى الظػػػػػػػػػػػػػػالـً 

 "القػػػػػٍدًس" يػػػػػا مٍهجػػػػػعى الػػػػػذكرياتً  ريبػػػػػى
 اتفػػػػػػػػػػػػػػػػداؤًؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػا تىًلػػػػػػػػػػػػػػػػدي األمَّهػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 فػػػػػػػػػػوؽى ىػػػػػػػػػػاـً  الػػػػػػػػػػدُّنىكيػػػػػػػػػػا ًمشػػػػػػػػػػعىالن 
ػػػػػػػػػدكا الًجػػػػػػػػػنَّ جٍيشػػػػػػػػػان لىنػػػػػػػػػا  كلػػػػػػػػػو حشى
 افحاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػياؤًؾ أف ييٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن
 كمىجلػػػػػػػػػػػػػػػى النُّبػػػػػػػػػػػػػػػوَّاًت: إنَّػػػػػػػػػػػػػػػا ىينػػػػػػػػػػػػػػػا
 !ىحتػػػػػػػػػػػػػػػى نيحقّْػػػػػػػػػػػػػػػقى فيػػػػػػػػػػػػػػػًك المينػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 
   

                                                 
 .1979، دار العودة، بريوت 528 ص، اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
 .1979بريوت  ، دار العودة،530 ص، اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
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 *"كائل"إلى الشهيد 
 فدكل طوقاف

 
 هك الغائب يلقانا على صدر الجريدةٍ كج

 البعيدةٍ  كعلى نظرة عينيك
 نحن نمضي كنسافرٍ 

 
 كنالقيك، نالقيك على

 قمة الدنيا كحيدان 
  قريبان.. يا يا بعيدان..

 يا الذم نحويو فينا في الخاليا،
ـً سى في مى   الجلد، في نبض الشرايين التي ا

 كتَّرىا الحزف المكابرٍ 
 

  يا بعيدان.. يا قريبان..
 على الصدر الذم نمٍ 

 يفتحو "عيباؿ" من أجلك 
 ة"قبٌ رأسك الشامخة اليـو إلى "ال أسند

 اآلف كى احتوتٍ  في القدسً  فالصخرةي 
 ..أعطاؾ الحياة حين الموتي 

 
 

                                                 
 .1993، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت 471طوقان، فدوى، األعمال الشعرية الكاملة، ص  *
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 *مقاطع فلسطينية
 محمد الفيتورم

 

 ةٍ ليبقى كلُّ بطلو مكان
 ةٍ كلتيصعٍق الخيان

 ةٍ كلتخريس الرجعية الجبان
 ةٍ فالشعب سوؼ يغسل اإلىان

*** 
 دكَّل نفير الثأر

 ةٍ جراحى عشرين سن يا
 ةٍ نجمةي إسرائيل فوؽ المئذن

 فمن إذف يا كطني
 ةينهض للصال

 بينما حوافر اليهودٍ 
 تدكس سقف المسجد األقصى

 كخوذاتي الجنودٍ 
 تيظلل المطراف كالعابدى كالشمَّاسٍ 

 كتسجن اسم اهلل
 ؟كتركلي القداسٍ 

 كمن إذف يا كطني
 ؟ق األجراسٍ يغمض عينيو على تدفٌ 

*** 
                                                 

 .1979 بريوت ،دار العودة ،510، زلمد، ديوانو، ص الفيتوري *
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 قلقيليوٍ  بيرقًك األحمر ما يزاؿ يا
 يخفق فوؽ جبل النار

 ةٍ كيعلو صامدان على رماد األبني
.. أيتها العركس  بخو ..بخو

 في جلوتها مخضوبة اليدين بالحٌناءٍ 
.. يا شهداءٍ   بخو ..بخو

 كليبًك غيرنا على قتاله مثلما يشاءٍ 
 صيفها الذم خٌيم حينان كالتهبٍ ( تل أبيب)لتبًك 

 فقد تشٌققت حوائط السالح كالذىبٍ 
 !كانعقدت إرادة العربٍ 

*** 
 ذلك المشدكد للحائطمىن 

 ؟ةٍ مثل قلعةو مسٌلح
 عيناه صخرتاف في ساحلك العظيمٍ 
 تصارعاف الموج كالرياح من قديم ٍ 

 ةٍ يداه حارساف من رابية لرابي
 نظرتو فوؽ رؤكس قاتليو

 ةٍ ضحكة ه مدكّْي
 ..ةٍ شموخو جيش كثير األلوي

 
 مٍن ذلك المشدكد للحائط

 ؟ةٍ مثل قلعو مسٌلح
 إصرارٍ تقاـك الغزاة في 

 حتى إذا ضاؽ بها الحصارٍ 
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 ةٍ كضرَّج األٍفق دخافي المذبح
 قاتلت القلعة من دار لدارٍ 

*** 
 

 ةٍ لهيٌ شوارعي القدس اإل
 ةٍ تصفر في أرجائها الريح الرماديٌ 

 ةٍ اليهوديٌ  (راشيل)كعطر 
 بالدماءٍ  األرضي  كتستحمٌ 

 ...حيث مشى األنبياءٍ 
 

1967 
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 *الجواد العربي
 سميح القاسم

 
بالمحارـٍ كبيارؽً التسل  يم، أىيدينا تػيلىوّْح ي

الهزائمٍ   كمدافع ملويَّةً األعناؽً من ذيؿ ّْ
حزين كقلوع  ةٍ صارية و

  ةٍ تبكي، كفي غيرىؼً السفين
النوارسً بالهياكلً كالجماجمٍ  أىجنحة ي  !تصطك ُّ

 

 ذكريات بعيدة
آمنتٍ بوجوىنا  من عهدً نوح و

 رضيت بركَّاد القبائلٍ  من عهد نوحو 
 رضيتٍ بغرغرة الجالجلٍ  من عهد نوحو 
 رضيتٍ برنَّات المعاكؿٍ  من عهد نوحو 
الكريمة، كالرباب الشَّعرً أىًلفتٍ بيوت  من عهد نوحو   ةٍ كالنار ى
 ةٍ في مشارفها سحاب كغداة مىرَّتٍ 

 !صوَّاف كشوحقالت: ىىبوني بيت ى 
 كغابةٍ كخذكا ينابيعان، كأقماران، كمطحنة، 

 

 كالزيتوف صاح: أنا الخلودٍ ، كبرت دكالينا، كشاخ اللوزي 
 صارت مضاربينا مدائن ٍ 
 صارت مراعينا جنائن ٍ 

                                                 
 .1968 ، والنشردار فلسطني للتأليف والرتمجة  ،448 ص، يوان الوطن احملتل، داخلطيب، يوسف *
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المثير كشتاؤنا، صارت   ةلياليو الميبخَّرة ي
راكيةً ال  عن الجدكدً عن الجدكد: جدكدً ميداف ى

قوافلينا الطويلةٍ " ميحمَّلة ن   رحنا إلى حلب و
 !ٍة"الجميلإلى البنت ً  كتطريزان  ًعنبان كتفَّاحان،

 "..كغدان نيقضّْي الليل في قصص البطولة ..يا سادتي"
 

في اكالداءي  ينخر ي يا إخواف ي  لقرل،.. كاف الداء ي
 .قاتل! كالجوع
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 *كهولة مستنقع
 محمد الماغوط

 
كقلوبهم حجر جلمود كصخور  ،طغاة، قساة، بغاة، جهلة، انتهازيوف، منافقوف :الحكاـ
 ..الصواف

 ..كالشعوب: لمامة، قمامة، صراصير، حشرات، إمعات، مذلوف، مهانوف، مكرموف
دكنها حبل الوريد  ،موفورة الكرامة، عزيزة الجانبكاألكطاف: حبيبة، مفداة، مبتغاة، أبية، 

 ..كحبل الغسيل
 

 :كفي الغزؿ
 ..أك أحمر كشقائق النعماف ،أك أشقر كالسنابل ،شعرؾ: أسود كالليل، كالفحم
 ..أك كالتوت الشامي، كفلقة الرماف، كالخردؿ، كالسموءؿ ،كالفم: شهي كالتين، كالعنب

 ..كالحرير، كالطيلسافناعم كالتفاح، كالعنب،   :كالخد
 ..كالعطر: فواح كالفل كالزعتر كالمسك كالعنبر كالورد كالياسمين كالريحاف

 

 :كالصوت
 كراـ اهلل كغزة كأريحا ..حنوف كالنام، كالقصب البرم، كأجراس الفصح كالميالد

 ..الشريف كبيت لحم كالضفة الغربية كالشرقية كالمقاكمة كفلسطين كعاصمتها القدس
 

بأربعة أشبار  ،عالمة على مفرؽ بيتها أك بيتو بمجملك: حمامة، عمامة، غمامة، أككأنت 
 ..أك خمسة أمتار

 

                                                 
 .2006"، دار ادلدى، دمشق "البدوي األمحر ،ادلاغوط، زلمد *
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 *القدس عركس عركبتكم
 ابر النوٌ مظفٌ 

 

 ..يا غرباء الناس
 بةبالدم كصناديق الشام مهرٌ 

 بكيك بالدمأ
 ر الغرباءبكيك بحجٍ أ

 ةمذلٌ  ككل الحزف لدل الغرباء
 ناقلة للنفط الـ ستبقى يا كطنيإ

 ؟عالـ الدكؿ الكبرلأك  حزافمدىنة بسخاـ األ
 !ة؟كنموت مذلٌ 

 نا كطن في العزلة؟أالـ إ
 

 ..يا غرباء الناس
 جفانيأيجرح ف الدمع أل غصٌ أ

 ني الدمععفي الحلم يطي
 فراح كسلسلة من ذىب كنزؾكتأتي األ

 ..نهار بقلب بالدميا ملك األ
 بكيك بالد الذبحأ

 ثياب الموتىكحانوت تعرض فيو 
 

                                                 
 . 1977، منشورات صالح الدين، القدس 51النواب، مظفر، ديوان وتريات ليلية، ص  *
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 من خشب الليل ليك كجسرإمتد أ
 سيعبر تاريخ الغربة

 كل جسور الليل تسوسن سول جسرم
 

 :كأنادم
 عشقتني بالخنجر كالهجر بالدم

 ياـ الوجدألقيت مفاتيحي في دجلة أ
 مفتاح يفتحني كما عاد ىنالك في الغربة

 تكلم من قفليأىا أنذا 
 سيفهمني ..رصفة الشاـأكضاع على ، قفل بالوجدأمن 

  سيفهمني.. بهذا المبغى العربي مخيم يقرأ فيو القرآف في من كاف
  سيفهمني.. كليس يزاكد في كل مقاىي الثوريين، فحتى اآل من لم يتزكر

 غاء كي يتفرغ للغو  من لم يتقاعد
 م طقوس للسرية في لغتيأسيفهم 
 سماءرقاـ ككل الشهداء ككل األؼ كل األكسيعر 

 ..شياءكل األف اقرأ  أكطني علمني 
 

 ف حركؼ التاريخ مزكرةأ علمنيكطني 
 ..ماءٍ دحين تكوف بدكف 

 بدكف الحب ف التاريخ البشرمأكطني علمني 
 ..في الصحراءٍ  كنكاحان  عويالن 
 عداء؟نت بالد األأىل  :كطني
 "داحس كالغبراء"؟نت بقية أىل  :كطني
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 !نقذنيأكطني 
 رائحة الجوع البشرم مخيفةٍ 

 !نقذنيأكطني 
 مدف سرقت فرحيمن 

 نقذني من مدف يصبح فيها الناسأ
 ةٍ مداخن للخوؼ كللزبل مخيف

 سنمن مدف ترقد في الماء اآل
 كتجتر الجيفةٍ ، كالجاموس الوطني

 نقذني كضريح نبي مسركؽً أ
 في ىذم الساعة في كطني

 شعار كعشب النهرتجتمع األ
 صغار النوؽً  كترضع في غفوات البر

 في السوؽً  يا كطني المعركض كنجمة صبح
 في العلب الليلية يبكوف عليك
 كيستكمل بعض الثوار رجولتهم

 كيهزكف على الطبلة كالبوؽً 
 

 !عداؤؾ يا كطنيأكلئك أ
 كلئك يا كطني؟أعدائك أمن باع فلسطين سول 
 سول قائمة الشحاذين  -باهلل- من باع فلسطين كأثرل

 كمائدة الدكؿ الكبرل؟ على عتبات الحكاـ
 

 ذا أجن الليلإف
 بأف القدس عركس عركبتنا :كوابتدؽ األ
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 ..ىالن أ ىالن أ
 ؟ةٍ سول ثوار الكتبمن باع فلسطين 

 ..كيـو السغبةٍ  قسمت بتاريخ الجوعً أ
 لن يبقى عربي كاحد

 ف بقيت حالتنا ىذم الحالةإ
 ..بين حكومات الحسبةٍ 

 

 !القدس عركس عركبتكم؟؟
 ؟حجرتهاإلى دخلتم كل زناة الليل أفلماذا 
 ؟بواب لصرخات بكارتهاتسترقوف السمع كراء األككقفتم 

 كتنافختم شرفا كسحبتم كل خناجركم
 للعرض؟ ف تسكت صونان أكصرختم فيها 

 .!ىل تسكت مغتصبة؟.. شرفكمأفما 
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 *غاب نهاره آخر
 األخواف رحباني

 
 غاب نهاره آخر

 نهار غربتنا زادتٍ 
 كاقتربٍت عودتينا نهارٍ 

 غاب نهاره آخر
 

 الحور كالخريفأنا كظل 
 كيبعد الرصيف

 يمًعني في الفراًغ كالغباٍر..
 غاب نهاره آخٍر..

 
 كدَّعني طيره كقاؿ:
 إلى بالدم أمضي

 ذٌكرني بأرضي
 ككبر السؤاؿ

 غاب نهاره آخٍر..
  

                                                 
 .1972 ، بريوتصوت الشرق ،6، ادلقطع  الباليفألبوم القدس رحباين، األخوان،  *
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 *بيساف
 األخواف رحباني

 
 كانت لنا من زمافٍ 

 بىػيَّػارةه جميلةٍ 
 كضيعةه ظليلةٍ 

 يناـ في أفيائها نيسافٍ 
 كاف اسميها "بيسافٍ"..ضيعتنا  

 

 خذكني إلى "بيساٍف"
 إلى ضيعتي الشتائٌيةٍ 
 ىناؾ يشيع الحنافٍ 

 على الحفافي الرماديٌٍة..
 

 خذكني إلى الظهيراتٍ 
 إلى غفوةو عند بابي
 ىناؾ مدل التالتٍ 

 تعانق صمت التراًب..
 

 أذكر يا "بيساٍف"
 يا ملعبى الطفولةٍ 
 أفياءىؾ الخجولةٍ 

                                                 
 .1972 ، بريوتصوت الشرق ،8، ادلقطع البال يفالقدس  ألبوم رحباين، األخوان،  *
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 ككل شيء كافٍ 
 كشباكافٍ بابه 

 بيتنا في "بيساٍف"..
 خذكني مع الحساسينٍ 
 إلى الظالؿ التي تبكي

 رفوؼه من العائدينٍ 
 على حنينو لها تحكي..

 
 "..خذكني إلى "بيسافٍ 

  



- 112 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

144 
 

 *حكاية الج 

 يوسف الخطيب
 

 الفتػػػػػػػػػػػػػػى الجئػػػػػػػػػػػػػػان اف يقولػػػػػػػػػػػػػػوف، كػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ةٍ إلػػػػػػػػػػػػى خيمػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي الربػػػػػػػػػػػػى ميشػػػػػػػػػػػػرع 
 

 ككانػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػو ذكريػػػػػػػػػػػػػػػات ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ
 

 ةٍ مجنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة، ممتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كملهػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػبا شػػػػػػػػػػػاعرم الػػػػػػػػػػػدركب 
 

 ةٍ يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مزرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخو  
 

 ككػػػػػػػػػػػػم أرقػػػػػػػػػػػػت ناظريػػػػػػػػػػػػو الطيػػػػػػػػػػػػوؼ،
 

 كطيػػػػػػػػػػػػػػػف الرقػػػػػػػػػػػػػػػاد، جفػػػػػػػػػػػػػػػا مخدعػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 يعػػػػػػػػػيش علػػػػػػػػػى حلػػػػػػػػػًم أمػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػذم
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولى، كيقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أف ييرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 
 أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال

 

 كاختػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػاحاتها المجػػػػػػػػػػػػػػػػد اختيػػػػػػػػػػػػػػػػاال
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػا طالمػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػادت إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الثػػػػػػػػػػػػػػػػأر الرجػػػػػػػػػػػػػػػػاال
 

 

 الحػػػػػػػػػػػػػػزكف، يػػػػػػػػػػػػػػا أرضػػػػػػػػػػػػػػي الكئيبػػػػػػػػػػػػػػة   شػػػػػػػػػػػػػػاطيػػػػػػػػػػػػػػا 
 ج

 ةٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػبر مػػػػػػػػػػػػػػػػػن مغػػػػػػػػػػػػػػػػػانيَّ الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 

 ةٍ حالػػػػػػػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػػػػػػػرل أثوابػػػػػػػػػػػػػػػػك الخضػػػػػػػػػػػػػػػػر القشػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 

 غيػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػذم أعهػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػن كجػػػػػػػػػػػػػػػو العركبػػػػػػػػػػػػػػػة!
 

 

 نبتػػػػػػػػػػػػػػػت غيػػػػػػػػػػػػػػػر البطولػػػػػػػػػػػػػػػةأرضػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػا أ
 

 أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقها، أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمها النبيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

                                                 
 .1957، أيلول 9 العدد ،  السنة األوىل،26، ص اآلداب رللة  *
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 ثػػػػػػػػػػػػػم ذليلػػػػػػػػػػػػػة!مػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػاؿ تغػػػػػػػػػػػػػدك فػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػد اإل
 

 نايػػػػػػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ راعػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػل ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػنفخ 
 

 ةٍ كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػوج ال يحكػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػل حكايػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم هلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػػردل راسػػػػػػػػػػػػػػخا  تقحَّ
 

 ةٍ كمػػػػػػػػػػػا يرتمػػػػػػػػػػػي النسػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي الزكبعػػػػػػػػػػػ 
 

 إذا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػيغم مػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػن قربػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعوتمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اى  
 ج

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرككف: ال ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ىاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 ج

 كال جػػػػػػػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػػػػػػػي قلبػػػػػػػػػػػػػػػػػو أكجعػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 جج

 غامتػػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػػول أف عينيػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلتا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 أيبكػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػى كطػػػػػػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػػػػػػػائع
 

 قضػػػػػػػػػػػػػػػى قبػػػػػػػػػػػػػػػل أف يجتلػػػػػػػػػػػػػػػي أربعػػػػػػػػػػػػػػػو؟ 
 ج

 لػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي الخيػػػػػػػػػػػاـ أيبكػػػػػػػػػػػي حبيبػػػػػػػػػػػان 
 

 قبيػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػل، كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا كٌدعػػػػػػػػػػػػػػػػػو؟ 
 

 يقولػػػػػػػػػػػػػػػوف: لمػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػول مثخنػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعو 
 

 كأكشػػػػػػػػػػك يخبػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػراج، سػػػػػػػػػػول
 

 ةٍ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابية مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافو  
 

 تلفػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػلء الربػػػػػػػػػػػػػػى كالوىػػػػػػػػػػػػػػاد
 

 يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعو 
 

 كأغػػػػػػػػػػػػػػػػرز كفيػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػي حفنتػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابو تكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل معػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
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 *عودة الغائب
 ىاركف ىاشم رشيد

 
 

 طيػػػػػػػػػػران شػػػػػػػػػػاردان تًعبػػػػػػػػػػا، أتيػػػػػػػػػػتي غػػػػػػػػػػزَّةى 
 مكلػػػػػوـى الفػػػػػػيؤاًد فمػػػػػا ،ميجػػػػػرَّحى القلػػػػػبً 

 كقفػػػػػػػتي فػػػػػػػي بابهػػػػػػػا، لهفػػػػػػػافى منتظػػػػػػػران 
ػػػػػػػلّْ سػػػػػػػنينً    ، ييوقفػػػػػػػػينيرً العيمػػػػػػػأبعػػػػػػػدى كي

 ،بػػػػػالعينين يأخػػػػػػيذنييقػػػػػوؿي لػػػػػي، كىػػػػػو 
ػػػػتٍ ؟ ..أعػػػػود كيػػػػفى   فيلقػػػػي نظػػػػرة ن جىرىحى

 نيػذا الغريػػػػبي كمػػػػا الشػػػػيطافً  ييوقفيػػػػىػػػػ
 أسػػػػػػػاًئلي الػػػػػػػرّْيحى كاألمطػػػػػػػارى عػػػػػػػن كلػػػػػػػد و 
 كػػػػػم بػػػػػاكرى الطَّيػػػػػر فػػػػػي صيػػػػػبح و ييغازليػػػػػو ي 

 

 

 قضػػػػػػػى سػػػػػػػنينى طريػػػػػػػدى الػػػػػػػٌدارً  ميغتربػػػػػػػا
ػػػػػػػػرّْ  ػػػػػػػػغبالديػػػػػػػػو عػػػػػػػػانى كثيػػػػػػػػران، جي  عى السَّ

 الػػػػػرُّكح ميرتقبػػػػػا شيػػػػػوؽ ى إذفى الػػػػػٌدخوؿً  م
 فػػػػػي بىابهػػػػػا، غاصػػػػػبه مػػػػػا زاؿ ى ميغتصػػػػػبا

ػػػػا جئػػػػ  عيػػػػٍد يػػػػا أنػػػػتى مينقىًلبػػػػاتى مىػػػٍن حيثمي
 قلبػػػػػػي، أثػػػػػػارٍت بػػػػػػو األحػػػػػػزافى كالغضىػػػػػػبا
بىػػػػػا  فػػػػػي بػػػػػاًب غػػػػػزة ى يػػػػػا كيػػػػػالهي يػػػػػا عىجى

ػػػػػ كػػػػػٍم فػػػػػي شػػػػػوارعها كػػػػػم دار  لًعبػػػػػا مٍ كى
ػػػم علػػػى الٌشػػػطّْ  ػػػٍم غنٌػػػى ككػػػم كىثبػػػا   ككى  كى

 

 كال ركنػػػػػتٍ ىػػػػػذم المدينػػػػػة مػػػػػا نامػػػػػٍت 
 الصػػػػػػػػليبيينى كانتصػػػػػػػػرتٍ  ردٍَّت زحػػػػػػػػوؼى 

 "ىوالكػػػػػػػػو" بابىهػػػػػػػػا كقفػػػػػػػػتٍ  كيػػػػػػػػوـى دىؽٌ 
 راحػػػػػػػػػػػٍت تيالحقػػػػػػػػػػػػوي ، ردتػػػػػػػػػػػو مينهزمػػػػػػػػػػػػان 

 مػػدينتي لػػػيس لػػػي فػػػي الكػػػوف مػػػن بلػػػد و 
فػػػػػي  أجػػػػػيءي طػػػػػاؿ حنينػػػػػي طػػػػػاؿ بػػػػػي لىهى
 ظللػػػػػتي مػػػػػن بلػػػػػد و أمضػػػػػي إلػػػػػى بلػػػػػد و 
 أجػػػػػػػيءي بعػػػػػػػد اغترابػػػػػػػي كالوفػػػػػػػاءي معػػػػػػػي
ػػػػػػػػذيني إننػػػػػػػػي تعػػػػػػػػب  ىػػػػػػػػاتي يػػػػػػػػديك خي

 

 

 لظػػػػػػػػػػالم و كاسػػػػػػػػػػألوا التٌػػػػػػػػػػاريخ كالكيتبػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػرىتٍ   جيشػػػػػػػان لهػػػػػػػمٍ  لىجبػػػػػػػا علػػػػػػػيهمي دىحى

 علني الًعصػػػػػػيافى كالغىضػػػػػػباػفػػػػػػي كجهػػػػػػًو تيػػػػػػ
 "عيًن جػػػالوت" حتػػػى انهػػػارى كانسػػػحبالػػػػػػ

 زلػػػػػػًت لػػػػػػي أمػػػػػػان ىينػػػػػػا كأبػػػػػػا سػػػػػػواًؾ مػػػػػػا
 أضػػػػػػػػػٍعت ي عيمػػػػػػػػػرم ميشػػػػػػػػػتاقان كميغتربػػػػػػػػػا
ػػػػػػػغبا  أجػػػػػػػرَّع ي الظٌلػػػػػػػم ى كاألحػػػػػػػزاف كالسَّ

 االسػػػػػػػػػم كالنَّسػػػػػػػػػباحملتيػػػػػػػػػو كحملػػػػػػػػػتي 
ػػػػػػزفى كالتعبػػػػػػا  أتيػػػػػػت ي أنفػػػػػػض ي عنٌػػػػػػي الحي

 

                                                 
 .2009 ، دمشقمنشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ،117ص ، الصوت والصدىرشيد، ىارون ىاشم، ديوان  *
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 *يا قدس
 مانع سعيد العتيبة

 

 

  

                                                 
 .2009 دمشق، السورية للكتاباذليئة العامة ،  86، ص القدس: ذاكرة فنية عربية،  دمزل ،منصور *

 قػػػػػػػػػػدسي يػػػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػماء  يػػػػػػػػػػا
 

 أراًؾ فػػػػػػػػي ثػػػػػػػػوبو مػػػػػػػػن الػػػػػػػػدماءً  
. 

ـي يػػػػػػػػػػػا حبيبتػػػػػػػػػػػي  يحيطػػػػػػػػػػػكي الظػػػػػػػػػػػال
 

 ككنػػػػػػػػػًت فينػػػػػػػػػا منبػػػػػػػػػعى الضػػػػػػػػػياءً  
 

 كيغػػػػػػػػػػػػرسي الباطػػػػػػػػػػػػلي فيػػػػػػػػػػػػًك نابىػػػػػػػػػػػػو
 

 كيسػػػػػػػػػػػػتجيري الحػػػػػػػػػػػػقُّ بالفػػػػػػػػػػػػداءً  
 

 "أنػػػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػػػا" يقولهػػػػػػػػػػػػػػػا مكبٌػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 

 السػػػػػػػػػػػالـً للعػػػػػػػػػػػذراءً كمقػػػػػػػػػػػرلءي  
 

 أنػػػػػػػا ىنػػػػػػػا كمسػػػػػػػجدم لػػػػػػػي شػػػػػػػاىده 
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػذه كنيسػػػػػػػػػػػػػػػػتي إزائػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 القػػػػػػػػػػدس ذم: مػػػػػػػػػػدينتي، حبيبتػػػػػػػػػػي
 

 كجهػػػػػي، جبينػػػػػي، عٌزتػػػػػي، إبػػػػػائي 
 

 كإنهػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػئتى أف تسػػػػػػػػػػمعىها
 

 تػػػػػػػػػالكة مػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػورة اإلسػػػػػػػػػراءً  
 

 حاف مػػػن أسػػػرل بػػػذاًت المصػػػطفىسػػػب
 

 لػػيالن إلػػى األقصػػى القريػػب النػػائي 
 

 مبػػػػػػػػػػػارؾذاؾى الػػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػػا حوليػػػػػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػالـي اهلل، ال غنػػػػػػػػػػػػائي 
 

 تسػػػػػػػػػتأىلي التقبيػػػػػػػػػلى أيػػػػػػػػػدو حملػػػػػػػػػت
 

 حجػػػػػػػػػػػػارة التحريػػػػػػػػػػػػًر كالفػػػػػػػػػػػػداءً  
 

ػػػػػػػػػػنا  ىنػػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػػطيني كىػػػػػػػػػػذم قيدسي
 

 كػػػالركح أغلػػػى مػػػا لػػػدل األحيػػػاءً  
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 *بيىن الشرايين كىالمقصىلة العصىافير
 محمود علي السعيد

 

 كاقف بين حدين رمحان 
 يقوؿ الدماء كقلبي

 على جثتي فينقٌض نسره 
 قنبلةٍ  كيرقص فٌي الصدل

 

 ..يقوؿ فلسطين
 يشتد في ساعد الموت نبضه 

 كتمضي الحقوؿٍ 
 إلى الحرب تمضي الحقوؿ

 ينشٌق صدر المقبرة
 جديدو  كموتو  قديمو  كمن بين موتو 
 تجيء الفصوؿٍ 

 

 ..يقوؿ الجنوب
 كيطلق في الريح كالشمس

 أكراؽ بيع الجنوب
 فلسطين جرح الشعاراتبصدر 

 برأس الجنوب الجميل الصداع
 قياصرة العشق 

 كالمقصلة بين الشرايين
                                                 

 .1986منشورات احتاد الكتاب العرب،  ، 324ص ادلقاومة يف األدب،  رلموعة من ادلؤلفني، *
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 ..أقوؿ الدماء.. أقوؿ الدماء
 ال عاش من يطلق الريح قوالن 

 ر في الريح فعالن يعكٌ 
 ال عاش من يشنق الوردة االبتسامة

 من خاض مستنقعات الدماء
 ..كطٌير فوج العصافير

 

 الفصوؿفوؽ انشراح  يسبح
 تشيل مناقيرىا زىرة القطن

 خضرة الزيت
 ترسي على الضفتين السالمة

 عالمة يـو القيامة
 نسيت تجاعيد كجو المسالك

 نحو الخنادؽ.. نحو الجنوب
 نسيت انبطاح الحكومات 

 اندالع الحرائق؟ كقت
 ؟عالمة يـو القيامة نسيت، نسيت

 

 يضيء رصاص الجنوب
 قوسان  رصاص فلسطين

 الضحى سنبلوح فيو تٌ يف
 خالص البالد

 خالص الجنوب
 ..خالص فلسطين
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 *طيوؼ الدماء
 عصاـ ترشحاني

 
 حاًكلوا.. أف تركا مهجتي 

 أف تعودكا إلى كىٍمضىة الشهداًء 
 ففيها.. 

 من الٌصٍيحىة المستحمة بالرعًد 
 أك.. بارقات الخراب.. 

 
 حاًكلوا.. أف تركا غيمة القبًح 

 أك صخرة الصبًح 
 في قمتي

 أف تكونوا القيامةى في األبدمّْ 
 كأف تشهدكا رؤيتي.. 

 
 لن أطوؼى على تػىٍهليكات الحجٍر 

 لن أطوؼى على النازالت التي 
هىا في حميم الشجٍر   أىزىقٍت ريعبػٍ

 فالردل.. شاخصه 
 في الجدار الذم 

 ييقفل األرض من رىٍحًمها 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 ثم يوحي إلى الظلّْ 
 من عمقًو.. باكتناًه 

  شتاء الشرٍر..
 

 لن أيسوّْؼى بالمٍشأىمة 
 فأنا ألمحي الركحى 

 في عاصفاًت الندل كالصدل.. 
 مثلما أيبصر اآلف في الغدر مىٍن يرتدم 

 .. حةٍ معطفى الجائ
 فاحذركا ساعةن للمدل 

 ينزؼ السلم فيها 
 حةٍ من األعين الجار 

 
 لدمي.. 

 أف يستميل ربيعان من الخىٍسًف 
 للشعًر.. أف يتضٌور ضوءان 

 كقلب الصباًح 
 يتجٌذرى في العىٍصًف  كللعشب أف
 كالسيًف.. 

 يتجامح باآلزفة  بحر أفلل
 ىا.. ىنا.. 

 في المكاف الذم 
 سوؼ يىٍخضىلُّ بالنار كالحلًم 
 ينمو الرجاؿي كتنمو البنادؽي 
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 ينمو على كل ضوءو من الورًد 
 حيبُّ الوطٍن.. 

 . ىنا.. .ىا
 ما كراء انتشار الجسٍد 

 
..   أتجوؿي

 حيث الجباؿي تيوسوس للبرًؽ 
 حيث الجذكري 

 تيزاحم أكراقىها بالغضٍب.. 
 ..  أتجوؿي

 جسمي مركجه 
 كرأسي لهٍب. 

 ىا.. ىنا.. 
 تقتفي الصافناتي ندائي 

 كيأتي غىدي الغرباء إليَّ 
 فأىغسلوي بالمياه التي 
نىٍتها الشهٍب..   ساكى

 
 للموًت  ككما يخرج الموتي 

 تنزؿ الغابة األـ  كما
 قبل الصباًح إلى الحرًب 

ـي الشعًر   يعدك دى
 يعدك دـ الجىٍمًر 

ـه كالٌصليًل   يعدك دى
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 :ةكيعلو ىتاؼي الخيوؿ النديٌ 
 

 إٌف فلسطين حريةي الصاعدينى 
 إلى رقصة القبًر 

 رقصة الفجًر..  أك
 حريٌةي الفقراًء 

 
 فطوبى.. لىكينَّ صبايا السهوًؿ 

 صبايا الحقوًؿ 
  كأنتنَّ تيٍشًعٍلنى 
  بالميٍعًصراتً 

  .طيوؼى الدماء
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ـى   *حيّْ األىساًتذةى الكرا

 فهد العسكر
 

ـى تحيَّػػػػػػػػػػةن   حػػػػػػػػػػيّْ األىسػػػػػػػػػػاًتذةى الكػػػػػػػػػػرا
 

 ًبعػػػػػػػػػٍرًؼ الًمٍسػػػػػػػػػًك كالرٍَّيحػػػػػػػػػافً تيػػػػػػػػػزرم  
. 

 عىػػػػػذرىاءى مصػػػػػدىريىا سيػػػػػوىٍيداءي الحشػػػػػا
 

 أحلػػػػػػى كأشػػػػػػهى مػػػػػػن عػػػػػػركًس الحػػػػػػافً  
 

 كأرؽُّ مػػػػػػػػٍن نػىغىػػػػػػػػًم البالبػػػػػػػػًل عنػػػػػػػػدما
 

 تىسػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍقًبلي اإلٍصػػػػػػػػػػػػػػػػباحى باأللحػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

ػػػػفُّ مػػػػن نسػػػػماًت نيسػػػػافو كقػػػػدٍ   كأخى
 

 خطػػػػػػػػػػػرٍت ميداعبػػػػػػػػػػػةن غيصػػػػػػػػػػػوفى البػػػػػػػػػػػافً  
 ج

ػػػػػػػػبَّافً الشػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػاركيني بهػػػػػػػػػػػمي يشػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػفأزفػُّهى   عبي الكػػػػػػػػريمي كصػػػػػػػػفوةي الشُّ
 

بّْر بػػػػػػػا ػػػػػػػلى الثٌػقىافػػػػػػػة خى  كنػػػػػػػاهلل يػػػػػػػا ريسي
 

ػػػػػػػػاؿي األخػػػػػػػػًت يػػػػػػػػا إخػػػػػػػػواني  يػػػػػػػػفى حى  كى
 

 أعنػػػػػػػػي فلسػػػػػػػػطيننا ككيػػػػػػػػفى أمينيهػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّاف؟   كجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوديهي كبقيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي السُّ
 

 دي بعػػػػػدى الكفػػػػػاًح كبعػػػػػدما بػػػػػثَّ اليهػػػػػو 
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػلّْ مكػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػركرىيم فيهػػػػػػػػػػػػػػا بكي  شي
 

ػػػػػػػػمعتي  ػػػػػػػػًمعتي نًػػػػػػػػداءىا كسى  إنّْػػػػػػػػي سى
 

 ػبية الضَّػػػػػػػػياًغم مػػػػػػػػن بنػػػػػػػػي عػػػػػػػػدنافتلػػػػػػػػ 
 

 كزئيػػػػػػػرى أشػػػػػػػباًؿ العيركبػػػػػػػًة مػػػػػػػن بنػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػاف ال نيًكبيػػػػػػػػػػػػػوا بنػػػػػػػػػػػػػو غسَّ  غسَّ
 

ػػػػػرىل  كنقيػػػػػوؿي يػػػػػا أشػػػػػبىاؿى آسػػػػػاًد الشَّ
 ج

 جػػػػػػػػػػػاء اليهػػػػػػػػػػػودي كدنَّسػػػػػػػػػػػوا أحضػػػػػػػػػػػاني 
 

 ال درَّ درُّ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرينى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنَّهم
 

 كعىػػػػػػػػػػدكا اليهػػػػػػػػػػودى بقسػػػػػػػػػػمًة البيلػػػػػػػػػػداف 
 ج

 كبنػػػػػػػػػػيَّ كالغيربػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي أكطػػػػػػػػػػاًنهم
 ج

 أكى لىػػػػػػػػػػيسى ىػػػػػػػػػػذا مينتهػػػػػػػػػػى الطُّغيػػػػػػػػػػاف؟ 
 

 فهينػػػػاؾى فاضػػػػت بالػػػػدُّموًع محػػػػاجرم
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو كحى بتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بتوىجُّ  كأجى
 

 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً كمنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى األديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  لػػػػػد الرُّسػػػكمىرقم ػػػػي القديػػػػيا مىهبطى الوح
 

 لىيسػػػػػػػٍت بصػػػػػػػفقًة رابػػػػػػػحو ال تىحزنػػػػػػػي 
 

 يػػػػػا أخػػػػػتي بػػػػػل ىػػػػػي صػػػػػفقةي الخسػػػػػراف 
 

 مػػػػػػػا كعػػػػػػػدي )بلفػػػػػػػور( سػػػػػػػول أيمنيَّػػػػػػػةو 
 

 كنػػػػػػػػػػػػػداؤه ضىػػػػػػػػػػػػػربه مػػػػػػػػػػػػػنى الهػػػػػػػػػػػػػذياف 
 

ػػػػػػػػػػػػافو كمػػػػػػػػػػػػا  أبنػػػػػػػػػػػػاء عىػػػػػػػػػػػػدنافو كغسَّ
 

ػػػػػػػػػػجعاف   ناديػػػػػػػػػػتي غيػػػػػػػػػػرى الصّْػػػػػػػػػػيد كالشُّ
 ج

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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ػػػت  الصَّػػػامدكفى إذا الصُّػػػفيوؼي تالحىمى
 

ـى الفيرسػػػػػػػػػػػػػػػػػافي بالفيرسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   كتىصػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 ج

ػػػػػدكدي مينػػػػػاىيمي بالػػػػػدين قػػػػػد   نػػػػػاؿى الجي
 

ػػػػػػػػػػػةى األزمػػػػػػػػػػػاف ،كغػػػػػػػػػػػدكا   كرىبّْػػػػػػػػػػػي، بهجى
 

ػػػدكا طيػػػرؽى العيػػػالفػىتىحػػػوا الف  تيػػػوحى كمهَّ
 

 كاستىسػػػػػػػػػلمى القاصػػػػػػػػػي لهػػػػػػػػػم كالػػػػػػػػػدَّاني 
 

 طىػػػػػرىدكا ًىرىقػػػػػلى فػػػػػراحى يىنػػػػػدبي ملكػػػػػوي 
 

 كقىضىػػػػػػػوا علػػػػػػػى كسػػػػػػػرل أنػػػػػػػو شػػػػػػػركاف 
 

 كعىنىػػػت إلػػػى الخطَّػػػاب تخطػػػبي كدَّهي 
 

ػػػػػػػػػػػلطافريسػػػػػػػػػػػلي الملػػػػػػػػػػػوًؾ لهيبػػػػػػػػػػػًة    السُّ
 

ػػػػػعدي رىافىػػػػػقى سػػػػػٍعدى فػػػػػي غىزىكاتػػػػػوً   كالسَّ
 

ػػػػػػػػػػػتًح بػػػػػػػػػػػاإليواف   فػىقىضػػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػػالة الفى
 

 كتقىهقػػػػػػػػرٍت ذيعػػػػػػػػرنا لصىػػػػػػػػولًة خالػػػػػػػػدو 
 ج

 يػػػػػػػػػػػػػوـى النّْػػػػػػػػػػػػػػزاؿ كتائػػػػػػػػػػػػػػبي الركمػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 ةو كىثَّابىػػػػػػػػػػػػةو ٌمػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػادى الجيػػػػػػػػػػػػوشى به
 

ػػػػػػػػػػػػػفُّ مالئًػػػػػػػػػػػػػكي الػػػػػػػػػػػػػرَّحمن   كبػػػػػػػػػػػػػو تىحي
 

ػػػػػػػػػػػوي بتػػػػػػػػػػػاوج زاًىػػػػػػػػػػػرو   كالمجػػػػػػػػػػػدي تػىوَّجى
 

ػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػا ًمثٍػليػػػػػػػػػػػػوي    تػػػػػػػػػػػػاجه مػػػػػػػػػػػػن التّْيجى
 

ػػػػرًؽ جػػػػيشي قيتيبػػػػةو   كغػػػػزا صىػػػػميمى الشَّ
 

 فػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػباف كتىوغَّػػػػػػػػػلى ابػػػػػػػػػني زيػػػػػػػػػاد 
 

 كبىنػػػػػػػػػػػى ميعاكيػػػػػػػػػػػةه بجلَّػػػػػػػػػػػقى عىرشػػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػػػرًؽ تػػػػػػػػاجي البػػػػػػػػاني   فأضػػػػػػػػا سػػػػػػػػماءى الشَّ
 

ا ػػػػػػػهى يبتًػػػػػػػًو المليػػػػػػػوؾي رؤكسى نػػػػػػػٍت لهى  كحى
 

 كًلمػػػػػػػػػػػٍن تىػػػػػػػػػػػالهي مػػػػػػػػػػػن بنػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػركافً  
 

  ركفي الرَّشػػػػػػػػػػيد كإبٍػنيػػػػػػػػػػوي اكأقػػػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػأموفي صىػػػػػػػرحى الًعلػػػػػػػًم فػػػػػػػي بىغػػػػػػػدافال 
 

 كمىجػػػػػػػػػػػػالسي العلمػػػػػػػػػػػػاًء كالعظمػػػػػػػػػػػػاء 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػعراًء كالنٌػػػػػػػػػػػػػػػػدمىافكاأل   دبػػػػػػػػػػػػػػػػاًء كالشُّ
 

 كاليىػػػػوـى، أيػػػػنى حىضىػػػػارةي العػػػػرًب التػػػػي
 

ػػػػػػػػػطىعٍت علػػػػػػػػػى األكػػػػػػػػػواًف؟   أنواريىػػػػػػػػػا سى
 

ػػػػػتكبن  ايىػػػػػةي المىجػػػػػًد التػػػػػي قػػػػػد ناطىحى
 

ػػػػػػػػػماًؾ كمشػػػػػػػػػعل الًعرفػػػػػػػػػاف؟  ـى السّْ ػػػػػػػػػا  ىى
 

ػػػػاًد فهػػػػدَّ فٍت بهػػػػا عىصىػػػػ  تريػػػػحي الفىسى
 

 رٍكػػػػػػػػػػػػافى رغػػػػػػػػػػػػمى مىنىاعىػػػػػػػػػػػػًة األركػػػػػػػػػػػػػافاأل 
 

 كىطىنػػػػػػػػػي، كىصىػػػػػػػػػيَّرنا الزَّمػػػػػػػػػافي أًذلَّػػػػػػػػػػةن 
 

اف؟   لًنىعػػػػػػػػػيشى فػػػػػػػػػي األكطػػػػػػػػػاًف كالعيٍبػػػػػػػػػدى
 

 كطػػػػػػػػػػػػنه بػػػػػػػػػػػػو يتجػػػػػػػػػػػػرَّعي األحػػػػػػػػػػػػراري 
 

 صىػػػػػػػابى البيػػػػػػػؤس كالحرمػػػػػػػاف سػػػػػػػفاهأ اك  
 ج

ػػػػػػرت  كىيػػػػػػالهي أجنحػػػػػػةي الصُّػػػػػػقور تكسَّ
 

 الطَّيػػػػػػػػػػرافكالنَّسػػػػػػػػػػري ال يقػػػػػػػػػػول علػػػػػػػػػػى  
 

 ان كأرل الفضاءى الرَّحب أصػبحى مسػرح
 ج

 كاحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتا، للبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً كالًغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 كالليػػػػػػػثي أمسػػػػػػػى بػػػػػػػالعىريًن ميكػػػػػػػبَّالن 
 

ػػػػػػػوـً الضَّػػػػػػػاف   كالكلػػػػػػػبي يرتىػػػػػػػعي فػػػػػػػي لحي
 ج
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 مػػػػػػا إف ييطبّْػػػػػػل فػػػػػػي الػػػػػػبالد ميطىبّْػػػػػػله 
 

ػػػػػػػػػػػيطاف   حتػػػػػػػػػػػى تيصىػػػػػػػػػػػفّْقى عيصػػػػػػػػػػػبىةي الشَّ
 

 كيلَّمػػػا نػىعىػػػبى الغيػػػػرابي كغػػػصَّ فػػػػي  أكى 
 

 تىنعابػػػػػػػػػػػػػو نػىعىػػػػػػػػػػػػػبى الغيػػػػػػػػػػػػػرابي الثَّػػػػػػػػػػػػػاني 
 

 فًلػػػػػػػػػػمى التَّخػػػػػػػػػػاذيؿي كالعيركبىػػػػػػػػػػةي أمُّنػػػػػػػػػػا
 ج

ػػػػػػػقاؽي كنىحػػػػػػػني مػػػػػػػن عىػػػػػػػٍدناف؟   كلػػػػػػػمى الشّْ
 ج

  كالمالبػػػػػسً  كلػػػػػمى التَّفػػػػػاخري بالموائػػػػػدً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدراف؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػاىًق الجي  كاألثػػػػػػػػػػػػػػػػاًث كشى
 

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػػػػػاسي كػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ ىػػػػػػػػػػػػػػػػواف؟    افً ػػػاألكط ب، يا بنيػػػكلمى التَّعصُّبي بالمذاى
 

ـي   للغبػػػػػػػػػػراءً فقليوبنػػػػػػػػػػا هلًل كاألجسػػػػػػػػػػا
 

 كاألركاحي لألكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  
 

 فىتعىاضػػػػػػػػػػػػدكا كتكػػػػػػػػػػػػاتىفوا كتػػػػػػػػػػػػآلفوا
 ج

تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيًد البنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف   كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانىدكا كى
 ج

 كتػػػػػػػػػػػػػػآمركا بػػػػػػػػػػػػػػالبرّْ كالتقػػػػػػػػػػػػػػول كال
 ج

 تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآمركا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلثم كالعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف 
 

ائػػػػػل ػػػػػفينةي فػػػػػي محػػػػػيطو ىى  جػػػػػرم السَّ
 

 كىعيييوننػػػػػػػػػػػػػػػػا تىرنػػػػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الرُّبَّػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

يػػفى  ػػبيلي إلػػى النَّجػػاًة كلػػم تػػزىؿٍ كى  السَّ
 

ػػػػػػػفاًئني القرصىػػػػػػػاف؟   عيػػػػػػػرضى الًخضىػػػػػػػمّْ سى
 

 رىبَّػػػػػػػػاهي جػػػػػػػػار األقويػػػػػػػػا فػػػػػػػػانظيٍر إلػػػػػػػػى
 

 مىػػػػػػػػػػػػا يػىٍفعػػػػػػػػػػػػل اإلنسػػػػػػػػػػػػافي باإلنسػػػػػػػػػػػػافً  
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 *القدس
 أحمد المجاطي

 
 رأىيتيًك تىدفنينى الرّْيحى 
 ةٍ تحت عرائًش العىتم
 كتلتحفين صمتكً 

 خلف أعمدًة الشبابيكً 
 كتشربينى  القبورى تصٌبين 

 فتظمأ األحقابٍ 
 كيظمأ كلُّ ما عٌتقتً 

 من سيحبو كمن أكوابٍ 
 كالردل فيكً  ظمئنا

 ؟ةٍ فأين نموت يا عمٌ 
 

 تحٌز خناجري الثعبافً 
 األشيبٍ  ضوءى عيونكً 

 كتشمخ في شقوؽ التيوً 
 تشمخ لسعةي العقربٍ 

 كأكبري من سمائي 
 من صفاء الحقًد في عينيَّ 

 كجهيًك األجدبٍ  كبري أي 

                                                 
 .1987بريوت القومي للثقافة العربية،نشورات اجمللس م ،55اجملاطي، أمحد، ديوان الفروسية، ص  *
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 ارتمى أيا بابان إلى اهللً 
 من أينى آتيكً 

، أنًت الموتي   كأنًت الموتي
 ..األصعبٍ  أنًت المبتغى

 

 مددتي إليًك فجران من حنيني
 ببطن الحوتٍ  للردل كغمستي محراثي
  فأيٌةي عشوةو نبضٍت بقلبي

 في دـ الصحراءٍ 
 كأمُّ رجاءٍ 

 تىفسَّخ في نقاء الموتً 
 في عيني أشعل ظلمةى التابوتً 

 ئتي إليًك مدفونان فج
 أنوء بضحكة القرصاٍف 

 في كىرافٍ  كبؤًس الفجرً 
 

 كتلتفتين ال يبقى مع الدـً 
 غيري فجرو في نواصيكً 

 كغيري نعامةو ربداءٍ 
 كليله من صريف الموتً 

 ة.قصَّ جوانحى الخيم
1967 
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 *معلقة غزة على أسوار القدس
 خالد أبو خالد

 
 غزة  لنخيلً 
 .. كما يريدي ما أرادى 

 أريدي..كما 
 تي قمران تكوف قصيدلنجومو األصفى.. 

 في لغتي..  النتصار البر كبيتان 
 ..كدارٍ  كزيتوتان..

 
 دائمه  قتله  ..بيني.. كبين البحرً 

 بةه مركٌ  نيرافه  ..بيني.. كبين القدسً 
 كناٍر..

 
 الحلم النبيل على شبابيك البيوت.. أنا حارسي 

 سأعود في نارنجة حلمت طويالن بالجليل
 أعود كي أجد الخليل.. 

 ..تموت ألصطفي قلبان لداليةو 
 كال تموت غزالة.. 
 نشوتو قطعت على الصيادً 

  كزرعت الشظايا

                                                 
 .2009حزيران  ،549العدد  ،251، ص رللة ادلعرفة *
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 ..فانتهى الصياد في نعش القتيلٍ 
 

  لنخيًل غزة أف يرل
.. ما  أك جرل..  سوؼ يحدثي

 لدـ المدائن.. كالقرل..
 بين الرصاصة.. كالقذيفة.. كالوريد

 في القدًس  نخلةلسماء قريتنا تغني 
  الجبين عالية

 قها القصيدة.. كال تؤرّْ 
 كردة المعنى..  قتهاأرَّ 

 تؤرقها الطفولة في الحريق..
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 *كال تتدحرج عن صدرؾ
 علي الخليلي

 
 أف تذكب في القدس

 س المجاعة كالتاريختتحسٌ  كأف 
 ..كل جماؿ ككل حي

 :سرؾ كتقوؿ في
 جسدؾ إف ىذا السور

 ..الدنيا إلىكإف ىذه المدينة بابك 
 

 أف تغرؽ في أحزاف القدس
 منها كفيها نحوىا لتخرج

 ؟ةالمغلق كيداؾ أـ أفق األسواؽ القديمة
 

 نهضت من قبرؾ
 ..نفسك في مخطوطة قديمة كبحثت عن

 
 :كفي ذركة توحده مع القدس يقوؿ

 ال تسقط القدس عن صدرؾ
 ..كال أنت تكبو

 
                                                 

 .1984منشورات البيادر، القدس  ،182اخلليلي، علي، وحدك مث تزدحم احلديقة، ص  *
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 *يـو غائم

 علي الخليلي
 

 ..في مطلع يـو غائم
 من قبل كمن بعد صالح الدين

 :كمثل جميع الناس
 ..كنشتاؽ.. نشتاؽ

 ةللقدس العربيٌ 
 انيةكالقدس الربٌ 

 ةكالقدس المنسيٌ 
 في كل كتاب كالمذكورة

 ..ككتاب ككتاب
 

 
  

                                                 
 .1984 القدس ،منشورات البيادر، 28"، ص وحدك مث تزدحم احلديقة، علي، "اخلليلي *
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 *أين تخبىء أسلحة دمارؾ

 مر بعزت الط
 

 ؟دمارؾٍ  أين تخب  أسلحةى 
 ..ال تكذب

 إف تكذب نضربك
 ..ف تصدؽ نضربكإك 

 ك كشجارؾٍ عن غيٌ حتى تقلع 
 ح بالحمد الدائم لشهامة جارؾٍ كتسبٌ 

 : حٍ صً فٍ أ
 ؟دمارؾٍ  سلحةى أين تخبىء أ
 
 ي:قنعظم صداأل مسيد يا
 فيػتحت مبالد كلٌ    ىا

 ةصابعك الغضٌ يحلو أل ما شٍ ف كفتٌ فانتشر اآل
 !ال لن ينفع تفتيشه ال.. 
 شياءً األ ،حياءً األ ،نحاءً األ شنا كلَّ فتَّ 
 ةٍ كصبيٌ  كلدو  شنا فرحةى كفتَّ 

 ةٍ عداديٌ المدرسة اإل يكؿ فبهجير الحب األ
  ،ورات الفصلعداديات كسبٌ شنا اإلفتَّ 

 (القدس)لوحات  ،كبرما يدعى بالوطن األ خرائطى 
  ،كالد على الجدرافاأل طى شخابي

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *



- 132 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

164 
 

 "نجول"ك "محمود"سفلها أ قلبين كسهمو  كصورةى 
 "محمود"كفتشنا  شنا السهمى شنا القلبين كفتَّ فتَّ 

 "..نجول"الفسحة  يف كىربتٍ 
 حلول المقصفً  ،المقصفى  ،ابى البوٌ  ،بوابى شنا األفتَّ 

 ،الممحاةى  ،المبراةى 
 ،الجامعةً  ركقةً أاؽ العذرية فى العشٌ  مواعيدً  شنا كلَّ كفتَّ 

  عر المتساقطً كخصالت الشَّ  ،قساـاأل ساتذةى ، أكفتشنا الجامعةى 
  ،الهندسة فوؽ جبين فتاةً 

 ،اتيهول تفتيت الذرٌ  ها لزميلو شنا ىمستى كفتى 
  كمصباح الغازً  الكيمياءى ،ى الت الحاسبةاآل ،كفتشنا الذرات

 عالء الدين  ،الدينً  عالءً  كمصباحى 
ـى إك  ،كفتشنا المسجدى   وقفطانى  ،توكعمامى  ،المسجدً  ما

 ..وكفتشنا قرآنى  ،الليل يو ففتشنا ركعتى 
 ،الحشرات ،الناموسى  ،الجاموسى  ،النحلى  ،فتشنا النخلى 

  ،العمات ،الخاالت ،الجدات
 ..الصدر الناىد فوؽ صدكر الفالحات اتمشدٌ 

 

  ....كفتشنا فتشنا فتشنا
  ءو يلم نعثر بعد التفتيش على ش

 يعطينا الحق بتدمير ديارؾٍ 
 :حٍ صً فٍ أ
 .!؟دمارؾٍ  سلحةى أين تخبىء أ
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  *ًجنازة منفى

 طلعت سقيرؽ
 

 ًجنازة منفى
 سنطف  يوـى الفراًؽ 

 كنشعلي يوـى اللقاًء بألف ضياء جميل جليٍل 
 طيني عادٍت ًجنازةي منفى فلس

ـٌ قومي لنمشي لحيفا   ،كللقدس ،فيا أ
  ..كنطرؽي بالقلب باب الخليلٍ ، عكا

 

 ًجنازةي مىنفى كنبضي الوريًد 
 أشكػٌلي من بحًر يافا ضلوعي 

 كأمضي إلى شامةو قد تبٌدٍت يماما 
 ..على خٌد كعدو يزيدي اشتياقي

  

 ًجنازةي مىنفى كعرسي الشهيًد 
 مفاتيحي بيتي ىنا 

  إلى كرمًل الركحً  جيوًب الطريقً في 
 يصعدي نحوم كأصعدي حتى العناؽً  

 ًجنازةي مىنفى كقيربي البعيًد 
 تالقٍت يدانا على جسًر عشق و 

 يمٌد البالدى إلى طالبيها 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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  ..شمسي التالقي كمهري القصيدةً 
 

 ًجنازةي مىنفى كنبضي النشيًد 
 انهماري المكاًف على راحتيًن جناحا

 البحارى يرٌؼ يزٌؼ 
 بخفًق القلوًب لوعًد السواقي 

 أنا يا حبيبي تنهػٌدي قلبو 
 كرعشةي نامٍ 

  خذني أعدني قليالن  ..أحٌبكى 
 لبعًض رؤاٍم 

 أنا يا حبيبي أتيتكى أشعٍل 
 ..ىواؾى ىوامٍ 

  
 ًجنازةي مىنفى لعرسًك حيفا 
 أتيتي كقلبي نشيدي البالٍد 
 فهٌزم سريرى النهاًر كقولي 

 للركًح عاٍد تالشى البعادي ك 
 

  ..ًجنازةي مىنفى
 كال شيءى يبقى سول ما نريدي 
 معاني المنافي انتفاءي المعاني 

 تزغردي عكا يعود البعيدي 
 ما أجملكٍ : تمٌر فأىمسي 
 لقلبي ملٍك  ىواؾى بقلبي
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 كعمرم ىلكٍ  ..تفتٌػتي عمرم
  ..ما أعدلكٍ : وتي كأصرخي أم

 ..ًجنازةي مىنفى
  يومان كعمري المنافي الذم كاف 

 طويله طويلٍ 
 ًجنازةي مىنفى

 كليلي المنافي ثقيله ثقيٍل 
 ًجنازةي مىنفى

 ككٌل المنافي ىنا تستقيٍل 
  ..ىنا تستقيلٍ .. ىنا تستقيلٍ 

 

 ..ًجنازةي مىنفى
 فلسطيني عادٍت .. ًجنازةي مىنفى
 ٍل ىواؾى فأقبٍل كقبٌ 

 الجميلى الجليلى الطويلى 
 ..الطويلٍ ..
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 *أنا القدس

 إسماعيلىالة 
 

 أعيش على بقاياكم ، شريف عربيه 
 ..كتقتاتوف من كجعي

  لو حدّّ  فال كجعي
 ..كال أشالؤكم تنفد

 ألملمكم من الطرقات
 أسكن في خالياكم

 كليس الجرح يندمل 
 أداكم جرحكم بالملح

 أصرخ في ضمائركم
 في جرحي كرغم الملح
 في حلقي كرغم المرٌ 

 كرغم اآلىة الكبرل
 ىو الباقي صدل صوتي

 كال يرتد لي غيره
  

 أقـو على طريقتكم 
 أعربد في المساءات

 كآكل ما تحلونو
 كأمضي فوقكم زمنا

                                                 
 احلديثة للشاعرة. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 أحاكؿ كسبكم نحوم
 كال جدكل من السعي

 سيفي الفضي فأشهر
 في كجو النهارات

 ليعكس شمس أعدائي
 كي تحرقهم  همعلي

 ..فتخذؿ سيفي الشمس
 

 أموت على رصيف العمر
 كطني لعن ثر  بحثان 

 يؤرقني فال جوعه 
 تحرقنيس كال شمسه 

 يناسبني كال دمعه 
 سيسحقني كال عوزه 

 
  ..أنا القدس
 ىم العربي  كإخواني

 قة كأشالئي ممزٌ 
 ..كأبنائي لهم رب

 
  ..أنا القدس

 كجرحي.. غارؽ في الملح
 يداكيني؟ من منكم
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 *فلسطين الجميلة
 حسن النويرم
 

 فلسػػػػػػػطيني الجميلػػػػػػػةي فػػػػػػػي فػػػػػػػؤادم لوعتػػػػػػػافً  أنػػػػػػػا يػػػػػػػا
 

 حػػػػػػػػػػػبّّ إليػػػػػػػػػػػًك بػػػػػػػػػػػال حػػػػػػػػػػػدكدو كاشػػػػػػػػػػػتياؽه قػػػػػػػػػػػاتالفً 
 

 كبعيػػػػػػػػػػدةه عنػػػػػػػػػػًك الحيػػػػػػػػػػاةي تسػػػػػػػػػػوـي قلبػػػػػػػػػػي غربتػػػػػػػػػػافً 
 

 الزمػػػػػػاف أك المكػػػػػػافً ال أسػػػػػػتطيع العػػػػػػيش دكنػػػػػػك فػػػػػػي 
 

 سػػػػػػتوفى عامػػػػػػان فػػػػػػي ربػػػػػػػوع الضَّػػػػػػاد لػػػػػػم أمػػػػػػنٍح أمػػػػػػػاني
 

 كبقيػػػػػػػػػتي أحيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػودو مػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػوانين الزمػػػػػػػػػافً 
 

 ًمػػػػػػػػػػػن دكف أبنػػػػػػػػػػػاء العركبػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػػػا تعليمتػػػػػػػػػػػافً 
 

 فعمػػػػػػػػػػػػػػػالتي دكف الػػػػػػػػػػػػػػػورل كإقػػػػػػػػػػػػػػػامتي محػػػػػػػػػػػػػػػدكدتافً 
 

 كػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػدان كػػػػػػػػػػأني بالمػػػػػػػػػػدافً عيػػػػػػػػػػوف تحرُّ تحػػػػػػػػػػت ال
 

 محتٌلتػػػػػػػػػػػػػػافً أيػػػػػػػػػػػػػػن المفػػػػػػػػػػػػػػرُّ كمػػػػػػػػػػػػػػوطني كمرابعػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ىػػػػػػا كالغوطتػػػػػػافً أنػػػػػػا مػػػػػػن جنػػػػػػوب الشػػػػػػاـ تعرفنػػػػػػي الرَّ 
 

 أرض العركبػػػػػػػػػػػػة كلهػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػبو الجزيػػػػػػػػػػػػرة كاليمػػػػػػػػػػػػاني
 

 أملػػػػػػػػي شػػػػػػػػباب العػػػػػػػػرب ينقػػػػػػػػذي شػػػػػػػػعبنا ممػػػػػػػػا يعػػػػػػػػاني
 

 فهػػػػػػو الشػػػػػػػباب المرتجػػػػػػػى أمػػػػػػل المحاصػػػػػػػر باألمػػػػػػػافً 
 

 كشػػػػػػػػباب أمَّتنػػػػػػػػا المناضػػػػػػػػلي لػػػػػػػػيسى يرضػػػػػػػػى بػػػػػػػػالهوافً 
 

نػػػػػػػػافً كالقيػػػػػػػػًد للشػػػػػػػػعًب الػػػػػػػػذم بػػػػػػػػالركًح   يػػػػػػػػدفعي كالجى
 

 عميػػػػػػػػػػػػلو يبػػػػػػػػػػػػديافً  لكػػػػػػػػػػػػٍن حػػػػػػػػػػػػذاًر مػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػدكٍّ أك
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 لنػػػػػػػػػػػػػا التمٍقػػػػػػػػػػػػػرط غيػػػػػػػػػػػػػر أنهمػػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػػا يتربصػػػػػػػػػػػػػافً 
 

 ليسػػػػػػػػػػػػػيطرا كالشػػػػػػػػػػػػػرؽ موطننػػػػػػػػػػػػػا جديػػػػػػػػػػػػػدان يبنيػػػػػػػػػػػػػاف
 

 حيػػػػػػػث الصػػػػػػػهاينة الغػػػػػػػزاة يسػػػػػػػيطركف علػػػػػػػى المكػػػػػػػاف
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 *ةيٌ مىٍقتىلي صىفُّور 

 أكـر جميل قنبس
 

 لىهفػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػى أمَّػػػػػػػػػةو باعىػػػػػػػػػت كىرىامىتهػػػػػػػػػا
 

هػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػاًء ميغتىًصػػػػػػػػػبً   كىعىبَّػػػػػػػػػأٍت رىحمى
 

ًسػػػػػػػػػبيوا األعػػػػػػػػػرابى بىلقىعػػػػػػػػػةن   عجائبػػػػػػػػػان، حى
 

بىػػػػػػبً  ـي ًمػػػػػػن خى  شػػػػػػمطاءى، تىػػػػػػذرك بهػػػػػػا األيػػػػػػا
 

 كىخىوَّفيػػػػػػػوا العيػػػػػػػربى ًمػػػػػػػن دىىيػػػػػػػاءى كالحػػػػػػػةو 
 ج

ػػػػػػػػم أبىػػػػػػػػوا دكرة التهجػػػػػػػػيًن كالعطػػػػػػػػبً   إف ىي
 

 المزعػػػػػوـى مػػػػػأمىليهيم« األبىػػػػػيض»كىصىػػػػػوَّركا 
 

ـى التَّػػػػػػػػػػػاريًخ بالػػػػػػػػػػػذَّنبً   إف أبػػػػػػػػػػػدلوا مىقػػػػػػػػػػػًد
 

 كىػػػػػػػو أخبىػػػػػػػثيهم يىقضيػػػػػػػوفى بػػػػػػػاألمًر فيػػػػػػػو
 

ػػػػرّْ  ػػػػبي كأسػػػػبيقى الشَّ  كػػػػي يىقضػػػػي علػػػػى حىسى
 

 لػػػػػػو بػىػػػػػػيَّنى الحػػػػػػقَّ يىومػػػػػػان كينػػػػػػتى أصػػػػػػديقيو
 

ٍفػػػػػػرو كمػػػػػػن صيػػػػػػٍلبً   كىفيػػػػػػًو مػػػػػػا فيػػػػػػًو ًمػػػػػػٍن كي
 

 صيػػػػػػلحي األفػػػػػػاعي تىػػػػػػدانىى أف ييشػػػػػػيدى بػػػػػػوً 
 

قىػػػػػػػػػػػرزـي مػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػعرو كمػػػػػػػػػػػن أدىبً   إال المى
 

ػػػػػػػػػلَّمي أبػػػػػػػػػوابي الػػػػػػػػػبالًد بػػػػػػػػػو  صيػػػػػػػػػلحه تيسى
 

 أجيػػػػػػػػػاالن مػػػػػػػػػن الغىضىػػػػػػػػػبً لتينبػػػػػػػػػتى األرضي 
 

ػػػػػتٍ « ةصىػػػػػفوري»يػػػػػا يىػػػػػوـى مىقتىػػػػػًل   انٍػبىجىسى
 

لىػػػػػػػبً   فيػػػػػػػكى الػػػػػػػٌدماءي لتيػػػػػػػذكي سػػػػػػػاحىةى الحى
 

 فأثخىنوىػػػػػػػػػػػػا، كقىػػػػػػػػػػػػد كانىػػػػػػػػػػػػت كتائبينػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػرىبً   قريبػػػػػػػةى النَّصػػػػػػػًر، فارتىػػػػػػػدٍَّت إلػػػػػػػى الهى
 

ػػػمسي فيهػػػا يىػػػوـى ذاؾ علػػػى  لػػػم تىطلػػػع الشَّ
 

ػػػػػدل األذاًف، كلػػػػػم تػىٍغػػػػػريب علػػػػػى قػيبىػػػػػػبً   ىي
 

 احتػىرىقػػػػػػت« ةيٌ صػػػػػػٌفور »يىػػػػػػوـى مىٍقتىػػػػػػل يػػػػػػا 
 

ػػػػػػنىبً  ٌفػػػػػػت نكهػػػػػػةي الشَّ ، كىجى  بػػػػػػكى القيلػػػػػػوبي
 

 قىػػػػػػد كينػػػػػػًت بػػػػػػاألمًس داران عىػػػػػػزَّ سػػػػػػاًكنيها
 ج

 كىًصػػػػػػػػرًت فػػػػػػػػي ليلىػػػػػػػػةو مىسػػػػػػػػليوبىةى الحيبىػػػػػػػػبً 
 

 كصػػػػػػػاحى فيهػػػػػػػا غيػػػػػػػرابي البىػػػػػػػيًن صػػػػػػػيحتوي 
 ج

تَّػػػػػػػػػػى تػىبىػػػػػػػػػػػدَّؿى جلػػػػػػػػػػدي األرًض بػػػػػػػػػػػالغيريبً   حى
 

 الليػػػًل حتَّػػػى غىػػػدىتكاسػػػتػىٍلحىمتها ذئػػػابي 
 

 آليػػػػػػػػػبو حسػػػػػػػػػرةن فػػػػػػػػػي ًحجرًىػػػػػػػػػا التَّػػػػػػػػػًربً 
 

 كػػػػػم ًمػػػػػن شػػػػػهيدو لنػػػػػا أدمىػػػػػى ميػػػػػركءىتهم
 

لىػػػػػػػبً »كىراحى يىسػػػػػػػتنًهضي التَّػػػػػػػاريخى فػػػػػػػي   «حى
 

ػػػػػقّْ فػػػػػي كىطىنػػػػػي ػػػػػهيدى الحى  لقػػػػػد تىركػػػػػتى شى
 

ػػػػػػػػػػهيبً   نيػػػػػػػػػػوران لنػػػػػػػػػػا، تىشػػػػػػػػػػتهيًو ميقلىػػػػػػػػػػةي الشُّ
 

بينػػػػػػػػػػػػػا ـي اللَّيػػػػػػػػػػػػػًل يىنهى  غادىرتىنػػػػػػػػػػػػػا كىظػػػػػػػػػػػػػال
 

 كىالصُّػػػػػبحي لػػػػػػم تىنكشػػػػػف عينػػػػػػاهي عىػػػػػػن أرىبً 
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نػػػػػػا احتػىفى   تلػػػػػػحتَّػػػػػػى كػػػػػػأفَّ دىيػػػػػػاجيرى الخى
 

نىا ديكنمػػػػػػػػػػػا حىطىػػػػػػػػػػػبً  تػٍ ٍطبنػػػػػػػػػػػا، كاشػػػػػػػػػػػتػىهى  ًبخى
 

 جػػػػػيش مػػػػػن العػػػػػار قػػػػػد ماجػػػػػت مواكبػػػػػو
 

 تىػػػػػػبً فػػػػػػوؽى الجػػػػػػراًح، فأٍزىػػػػػػٍت شػػػػػػاًمخى الرُّ 
 

 عنػػػػػػػػا كىػػػػػػػػي طالعػػػػػػػػة فالشػػػػػػػػمس تػػػػػػػػزكرٌ 
 

ةي اللَّيػػػػػػػػػًل تيلقينػػػػػػػػػا عىلػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػهوى  التػَّعىػػػػػػػػػبً كىشى
 

 تعػػػػػػػػػاظم اإلثػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػرؾ يضػػػػػػػػػللنا
 

ػػػػػغىًب..؟ نىاهي يػيٍنجينػػػػػا ًمػػػػػنى السَّ ًسػػػػػبػٍ ػػػػػل حى  فػىهى
 

 أمػػػػػػا تػػػػػػرل األرض مػػػػػػا عػػػػػػادت يغازلهػػػػػػا
 ج

 طيهػػػػري الغىمػػػػاـً فتىجػػػػرم ميقلىػػػػةي السيػػػػحيًب..؟
 

 ال كالػػػػػػػػػػذم تسػػػػػػػػػػجد الػػػػػػػػػػدنيا لهيبتػػػػػػػػػػو
 

ػػػػػقّْ إف نىعػػػػػًص كتػػػػػابى نىبػػػػػي  لىسػػػػػنىا علػػػػػى الحى
 ج

 الغيػػػػػرَّ فػػػػػي كىطنػػػػػيأسػػػػػتىجمعي الػػػػػذٌكرياًت 
 

ػػػػػػبً  بىػػػػػػدرو كفػػػػػػي تشػػػػػػرينفػػػػػػي يىػػػػػػوـً   أك رىجى
 

ػػػػػػٍن مػػػػػػن نىسػػػػػػًل بىجػػػػػػدًتها أنَّنػػػػػػا لػػػػػػم نىكي  كى
 

 كىلػػػػػم يػىعيػػػػػد بىينىنػػػػػا كىصػػػػػله سػػػػػول اللَّقىػػػػػًب..
 

ػػػػػػػلٌ  قىػػػػػػػد ألػػػػػػػبىس الػػػػػػػذُّؿُّ   ناًقصىػػػػػػػةو  فينػػػػػػػا كي
 

لىػػػػبً  تٌػػػػى اشػػػػتػىهىى غىيرىنػػػػا فػػػػي صىػػػػرعىًة الكى  حى
 

، كىنحػػني بػػوً   قػػد كػػافى مػػا كػػافى مػػن خىطػػبو
 ج

 مػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػينى ميبػػػػػػػػػػػػتىًهجو فيػػػػػػػػػػػػًو كىميٍنتىًحػػػػػػػػػػػػبً 
 

 فػػػػػػػػال الػػػػػػػػبالدي حيصػػػػػػػػوفه عػػػػػػػػادى يىػػػػػػػػدفػىعيها
 

 ميٍنتىًصػػػػػػػػػران باللَّػػػػػػػػػًو، بالقيضيػػػػػػػػػبً « صػػػػػػػػػالحي »
 

مَّتيػػػػػػػػػػػػػػػوي  قىلىػػػػػػػػػػػػػػػبو تىبقىػػػػػػػػػػػػػػػى مىذى ػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مينػٍ  كشى
 

 ًمػػػن سيػػػوًء مىػػػن أكقىعػػػوا األحفػػػادى فػػػي نيصيػػػبً 
 

نػػتٍ   يػػا ضىػػيعىةى العيػػرًب، كػػم ًمػػن أعصيػػرو كىمى
 

تَّػػػػػػػػػى« يىهػػػػػػػػػود»  تػىرىقَّػػػػػػػػػت قػيبَّػػػػػػػػػةى الًقبىػػػػػػػػػبً  حى
 

ػػػػػػػلّْ مػػػػػػػن نىطىقػػػػػػػوا  تىػػػػػػػدبيري مينػػػػػػػتىًقمو مػػػػػػػن كي
 

ػػػػػػػػػػػػرِّا، كميرتًغػػػػػػػػػػػػبً   بالضَّػػػػػػػػػػػػاًد، ميرتىًقػػػػػػػػػػػػبو شى
 

 إف كػػػػػػافى بػػػػػػين بػػػػػػالًد األرًض ًمػػػػػػن رىحػػػػػػمو 
 

 مىقطوعػػػػػػػػػػةو، أك كتػػػػػػػػػػابو شػػػػػػػػػػبًو مينقىضػػػػػػػػػػبً 
 

 قػػػد باتىػػػت بلىػػػوثىًتكم« القػػػدس»فىهػػػا ىػػػي 
 

ػػػػػػػػػػػبً   غىريبىػػػػػػػػػػػةى الوىجػػػػػػػػػػػًو كاألثػػػػػػػػػػػواًب كالنَّسى
 

ػػػػػػػوؼى يىقًلبيهػػػػػػػا  فأبًشػػػػػػػركا فػػػػػػػي صىػػػػػػػبىاًح سى
 

لىػػػػػػػػبً   جهنَّمػػػػػػػػان فىػػػػػػػػوؽى أنفػػػػػػػػاًس الػػػػػػػػدَّـً الجى
 

ػػػػػػػػاـً أرقيبهػػػػػػػػا  يػػػػػػػػا أمَّػػػػػػػػةن فػػػػػػػػي عييػػػػػػػػوًف الشَّ
 

ػػػػػػػبيًل الحػػػػػػػقّْ لػػػػػػػم يىغػػػػػػػبً   جهاديىػػػػػػػا فػػػػػػػي سى
 

قيها نػػػػػػػدى ، خى  يػػػػػػػا شػػػػػػػامىةى األلىػػػػػػػًق القيدسػػػػػػػيّْ
 

ػػػػػػػًربً  حتٌػػػػػػػى القيامػػػػػػػة  مىمشيػػػػػػػوؽي الغىػػػػػػػًد الحى
 

ػػػػػقّْ أشػػػػػفي   ػػػػػذني إلػػػػػى الحى ػػػػػلَّ خي  ناتًقىػػػػػةو  كي
 

ػػػػػػػػػػػػػديبً   ًمػػػػػػػػػػػػػن أضػػػػػػػػػػػػػليعي، كأركّْم دارىةى الهي
 ج
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 *مررنا على دار الحبيب
 تميم البرغوثي

   

 
 

  

                                                 
 للشاعر.احلديثة  الشعرية الوطنية من األعمال *

  انىػػػػػػػػػػػفردَّ  ،مررنػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػى دار الحبيػػػػػػػػػػػبً 
 

  ىاعػػػػػػػن الػػػػػػػدار قػػػػػػػانوف األعػػػػػػػادم كسػػػػػػػوري  
 

  ربمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي نعمػػػػػػػػػة :فقلػػػػػػػػػت لنفسػػػػػػػػػي
 

 ؟ىػػػػافمػػػػاذا تػػػػرل فػػػػي القػػػػدس حػػػػين تزكري  
 

  مػػػػػػػػا ال تسػػػػػػػػتطيع احتمالػػػػػػػػو لَّ كػػػػػػػػتػػػػػػػػرل  
 

                              ىػػػاري كٍ مػػػن جانػػػب الػػػدرب دي  إذا مػػػا بػػػدتٍ  

                   كمػػػػػػػا كػػػػػػػل نفػػػػػػػس حػػػػػػػين تلقػػػػػػػى حبيبهػػػػػػػا

    كال كػػػػػػػػػػػػػل الغيػػػػػػػػػػػػػاب يضػػػػػػػػػػػػػيريىا تسػػػػػػػػػػػػػرُّ  

  ىا قبػػػػػػػػػػػل الفػػػػػػػػػػػراؽ لقػػػػػػػػػػػاؤهسػػػػػػػػػػػرَّ  فػػػػػػػػػػػإفٍ 
 

  ىاعليهػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػركري  فلػػػػػػػػػػػػػيس بمػػػػػػػػػػػػػأموفو  
 

 العتيقػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػرةن  متػػػػػػػػػى تبصػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػدسى 
 

 فسػػػػػػػوؼ تراىػػػػػػػا العػػػػػػػين حيػػػػػػػث تػػػػػػػديرىا 
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 *في القدس
 تميم البرغوثي

 

 ..في القدس
  ،بائع خضرة من جورجيا بـر بزكجتو

 ..يفكر في قضاء إجازة أك في طالء البيت
 ..في القدس

 ،توراة ككهل جاء من منهاتن العليا
 ..يفقو فتية البولوف في أحكامها

 ..في القدس
 األحباش يغلق شارعان في السوؽ،شرطي من 

 رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين،
 ،قبعة تيحىٌيي حائط المبكى

 ، كسياح من اإلفرنج شقر ال يركف القدس إطالقان 
 تراىم يأخذكف لبعضهم صوران 

 ..مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طوؿ اليـو
 

 أسواره من الريحاف  ..في القدس
 االسمنتمتراس من  ..في القدس
 ..دٌب الجند منتعلين فوؽ الغيم ..في القدس
 صلينا على االسفلت  ..في القدس
 ؟من في القدس إال أنت ..في القدس

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 :كتلٌفت التاريخ لي متبٌسمان 
 ؟أظننت حقان أف عينك سوؼ تخطئهم، كتبصر غيرىم

 أنتى حاشيةه عليو كىامش ،ىا ىم أمامك، مىٍتني نص
  كجو المدينة يا بنيٌ  أف زيارة ستزيح عن تى بٍ أحسً 

 ؟كاقعها السميك لكي ترل فيها ىواؾ حجابى 
 

 في القدس كل فتى سواؾ
 كىي الغزالة في المدل، حكم الزماف ببٍيًنها

 ما زلت تركض إثرىا مذ كدعتك بعينها
 رفقان بنفسك ساعة إني أراؾ كىنت

 

 ؟من في القدس إال أنت ..في القدس
 

 ..يا كاتب التاريخ مهالن 
 دىرىا دىراف فالمدينة

 دىر مطمئن ال يغير خطوه ككأنو يمشي خالؿ النـو
 كىناؾ دىر، كامن متلثم يمشي بال صوت حذار القـو

 ىذا احتالؿ للهواء كذا احتماؿ فيو
 لم يظهر لمنتظريو

 فاتركو يجيء من نفسو
 فالدىر ال يجدم لديو اللـو

 إف المدينة شمسها شمساف
 شمس للغريب كدكنها شمس ألىل الدار

 شمس محايدة بال معنى
 كأخرل تحفظ األسماء كاألخبار
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 تقسو كترحم حين تشرؽ أك تغيب
 كتحتها كجو المدينة، كالرىينة، دائمان متغير في لعبة اإلخفاء كاإلظهار

 تحت عين الشمس ما كاف متنان 
 يمسي ىامشان في الظل
 ثم يعود متنان مرة أخرل

 األسفار فال تس  القراءة، كانتبو يا شيخي للمسطور في
 

 كالقدس تعرؼ نفسها، 
 فاسأؿ ىناؾ الخلق يدليٍلكى الجميع

 فكل شيء في المدينة
 ذك لساف، حين تسألو، ييبين

 

 رائحة تلخص بابالن كالهند في دكاف عطار بخاف الزيت ..في القدس
 كاهلل رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت

 "ال تحفل بو"كتقوؿ لي إذ يطلقوف قنابل الغاز المسيل للدموع علي: 
 !"أرأيتٍ "كتفوح من بعد انحسار الغاز، كىي تقوؿ لي: 

 

 يزداد الهالؿ تقوسان مثل الجنين ..في القدس
 حدبان على أشباىو فوؽ القباب

 تطورت ما بينهم عبر السنين عالقة األب بالبنين
 

 أبنية حجارتها اقتباسات من اإلنجيل كالقرآف ..في القدس
 قبة ذىبية، -يا داـ عزؾ- فوقو في القدس تعريف الجماؿ مثمن األضالع أزرؽ،

لٌلها كتدنيها تبدك برأيي، مثل مرآة محدبة ترل كجو السماء ملخصان فيها  تيدى
 توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها
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 ٌدت بأيديهاإذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مى 
 

 السماء تفرقت في الناس تحمينا كنحميها ..كفي القدس
 كنحملها على أكتافنا حمالن إذا جارت على أقمارىا األزماف

 

 كأف تعريق الرخاـ دخاف ،أعمدة الرخاـ الداكنات ..في القدس
 كنوافذ تعلو المساجد كالكنائس،

 أمسكت بيد الصباح تيريو كيف النقشي باأللواف،
 ،"ال بل ىكذا"كىو يقوؿ: 

 ،"ال بل ىكذا"فتقوؿ: 
 حتى إذا طاؿ الخالؼ تقاسما

 إف أراد دخولها فالصبح حر خارج العتبات لكن
 فعليو أف يرضى بحكم نوافذ الرحمن

 

 مدرسة لمملوؾ أتى مما كراء النهر، ..في القدس
 تاجر من أىل بغداد ل صفهافأبسوؽ نخاسة في باعوه 

 أميرىا من زرقة في عينو اليسرل،أتى حلبان فخاؼ 
 فأعطاه لقافلة أتت مصران، فأصبح بعد بضًع سنينى 

 !غاٌلبى المغوؿ كصاحب السلطاف
 

 يرتاح التناقض، كالعجائب ليس ينكرىا العباد، ..في القدس
 كأنها قطع القماش يقٌلبوف قديمها كجديدىا،

 ..كالمعجزات ىناؾ تػيٍلمىسي باليدين
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 فحت شيخان أك لمست بنايةلو صا ..في القدس
 لوجدت منقوشان على كفيك نٌص قصيدة

 ٍبن الكراـ اك اثنتينٍ ا يا
 

 رغم تتابع النكبات، ريح براءة في الجو، ريح طفولة، ..في القدس
 فترل الحماـ يطير يعلن دكلة في الريح بين رصاصىتىينٍ 

 

 تنتظم القبور، كأنهن سطور تاريخ المدينة كالكتاب ترابها ..في القدس
 ((..الكل مركا من ىنا))

 فالقدس تقبل من أتاىا كافران أك مؤمنان 
 مرر بها كاقرأ شواىدىا بكل لغات أىل األرضا

 فيها الزنج كاإلفرنج كالقفجاؽ كالصقالب كالبشناؽ
 ؾ، كالتاتار كاألتراؾ، أىل اهلل كالهاٌل 

 اؾ،ار كالنسٌ ؾ، كالفجٌ كالماٌل كالفقراء 
 فيها كل من كط  الثرل

 كانوا الهوامش في الكتاب فأصبحوا نص المدينة قبلنا
 

 ؟فاستثنيتنا يا كاتب التاريخ ماذا جدَّ 
 يا شيخ فلتًعًد الكتابةى كالقراءةى مرة أخرل، أراؾ لحىٍنتى 

 ، ، ثم تنظري  العين تيغمضي
 نائيان عن بابها سائقي السيارة الصفراء، ماؿ بنا شماالن 

 كالقدس صارت خلفنا
 كالعين تبصرىا بمرآة اليمين،

 تغيرت ألوانها في الشمس، من قبل الغياب
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 إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسٌللت للوجو
 :قالت لي كقد أٍمعىٍنتي ما أمعٍنتٍ 

 أجننت؟ يا أيها الباكي كراء السور، أحمق أنت؟
 ابال تبك عينك أيها المنسٌي من متن الكت

 :ال تبك عينك أيها العربي كاعلم أنٌوي 
 
 :لكن ..من في القدس ..في القدس)

 (..ال أرل في القدس إال أنت
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 إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسٌللت للوجو
 :قالت لي كقد أٍمعىٍنتي ما أمعٍنتٍ 

 أجننت؟ يا أيها الباكي كراء السور، أحمق أنت؟
 ابال تبك عينك أيها المنسٌي من متن الكت

 :ال تبك عينك أيها العربي كاعلم أنٌوي 
 
 :لكن ..من في القدس ..في القدس)

 (..ال أرل في القدس إال أنت
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 *القدس

 محمد التهامي
 

 كثيػػػػػػػػػػػػػػػر ببابػػػػػػػػػػػػػػػك تلػػػػػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػػػػػورٍ 
 

 كأكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 ج

 كذكػػػػػػػػػػػػػػرؾ أعيػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػاف الزمػػػػػػػػػػػػػػافً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ لعمػػػػػػػػػػػػػػػق الحكايػػػػػػػػػػػػػػػا   يرٍ كطػػػػػػػػػػػػػػػوؿ السّْ
 

 أيػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػا ملتقػػػػػػػػػػػى األنبيػػػػػػػػػػػاء
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػن ذاؽ أمػػػػػػػػػػػػػػػػر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػنا فػػػػػػػػػػػػػػػػأتمرٍ  
 ج

 يػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػخرة المسػػػػػػػػػػػػتها السػػػػػػػػػػػػماءك 
 ج

 فػػػػػػػػػػػػػال ىػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػور كال ىػػػػػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 جج

 كلكنهػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػين حضػػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػػماء
 

 كحضػػػػػػػػػػػػػػػػن التػػػػػػػػػػػػػػػػراب لهػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػتقرٍ  
 

 بهػػػػػػػػػػا خفقػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن جنػػػػػػػػػػاح البػػػػػػػػػػراؽ
 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمرٍ  ى توىجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا..تبٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ج

 كمػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػل أف تسػػػػػػػػػػتجيب الريػػػػػػػػػػاح
 

 إلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى منكبيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 النػػػػػػػداءإلػػػػػػػى القػػػػػػػدس حيػػػػػػػث تجلػػػػػػػى 
 ج

 فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كريم..حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 أيػػػػػػػا قػػػػػػػدس ديػػػػػػػس المكػػػػػػػاف الجليػػػػػػػل
 ج

 رٍ ًشػػػػػػػػػػكغطػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػى الطهػػػػػػػػػػر رجػػػػػػػػػػس أى  
 

 كسػػػػػػػػػػػػػيقت لػػػػػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػػػػػار خجالنػػػػػػػػػػػػػة

 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررٍ  
 ج

 

 أراه بعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلء البصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 كألمػػػػػػػػػػػػػػػس لمػػػػػػػػػػػػػػػس البنػػػػػػػػػػػػػػػاف الحجػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 ج

 فمػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاد أقصػػػػػػػػػػػى كلكػػػػػػػػػػػن ىفػػػػػػػػػػػا
 

 ؽ حتػػػػػػػػػػػػػػػػػى حفػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ كعذبػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 

 الجهػػػػػػػػػػػػادكعػػػػػػػػػػػػانقني كىػػػػػػػػػػػػو طيػػػػػػػػػػػػف 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كذاب البشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 ج

 جػػػػػػرل فػػػػػػي دمػػػػػػي نبضػػػػػػو المسػػػػػػتغيث
 ج

 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبني منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 جج

 تعلػػػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػػػي يحتمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػػػاه
 

 كغطػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدمع حتػػػػػػػػػػى انفجػػػػػػػػػػرٍ  
 

 كفػػػػػػػػػػػػػيض الػػػػػػػػػػػػػدموع بكينػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػويان 
 

 يضػػػػػػػػػػػاعف مػػػػػػػػػػػن جمرنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتعرٍ  
 ج

 كحػػػػػػػػػػػػػػػدثني عػػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػػدار عتيػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 كمئذنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 

 الراسػػػػػػػػػػػػػػياتكعػػػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػػػة تغلػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 إذا األرض دارت بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٍ  
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 *قدس ال بد يا

 رشاد محمد يوسف
 

 أصػػػػػػػػػػلي كجرحػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػي المهجػػػػػػػػػػةً 
 

 يتكبيرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينه  
 ج

 قػػػػػػػػػػاؿكأغفػػػػػػػػػػو كأنػػػػػػػػػػت الجػػػػػػػػػػراح الث
 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػػػػػواطر فػػػػػػػػػػػػػػػػي الغفػػػػػػػػػػػػػػػػوةً  
 

 عػػػػػػػػػػػٌل الظػػػػػػػػػػػالـ يكأغمػػػػػػػػػػػض جفنػػػػػػػػػػػ
 

 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػػػػػن قسػػػػػػػػػػػػػػػػػوة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػورةً  
 ج

 فيػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػة األنبيػػػػػػػػػاء
 ج

 المعابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كالقبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً كأكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 جج

 تغشػػػػػػػػػػػػػػاؾ ليػػػػػػػػػػػػػػل ثقيػػػػػػػػػػػػػػل رىيػػػػػػػػػػػػػػب
 

 يضػػػػػػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػػػػػػن الظلػػػػػػػػػػػػػػػػم كالظلمػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 ذئػػػػػاب علػػػػػى الػػػػػدرب سػػػػػدكا الطريػػػػػق
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثوا بأبهائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةً  
 ج

 مػػػػػع النػػػػػور يػػػػػا قػػػػػدس جػػػػػاء المسػػػػػيح
 

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوؼ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ كالحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 كنػػػػػػادل علػػػػػػى األرض يحيػػػػػػا السػػػػػػالـ
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً    كبشَّ
 

 تصػػػػػػػػػػدت لػػػػػػػػػػو حفنػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن يهػػػػػػػػػػود
 ج

 تفشػػػػػػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػداء بالفتنػػػػػػػػػػػػػػػػةً   
 

 س بػػػػػػػػػئس النفػػػػػػػػػوسكباعتػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالبخ

 

 تبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة بالرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوةً  
 ج

 كيػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس ىػػػػػػػػػذا النبػػػػػػػػػي األمػػػػػػػػػين
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمم شػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الرحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 سػػػػػػػػػرل النػػػػػػػػػور يحػػػػػػػػػدكه مػػػػػػػػػن ربػػػػػػػػػو
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 ليرقػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػلم مػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػياء
 

 كيحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحظوةً  
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 *يا قدس كلنا سواء

 برازمعدناف 
 

 سػػػػػػػػػػػأبكي.. كلكػػػػػػػػػػػن بغيػػػػػػػػػػػر دمػػػػػػػػػػػوعٍ 
 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػـو الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػوعٍ فقلبػػػػػػػػػػػػػػػػي يتػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ  
 

 ىػػػػػػػػػػذم البقػػػػػػػػػػاعدمػػػػػػػػػػوعي سػػػػػػػػػػتغرؽ 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػل الربػػػػػػػػػػػػػػػػوعٍ   فػػػػػػػػػػػػػػػػتمأل بالشػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ 
 

 العػػػػػػػػػرب شػػػػػػػػػوقان أسػػػػػػػػػيرغػػػػػػػػػزة  ىإلػػػػػػػػػ
 

 كيافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليبة..ملء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموعٍ  
 

 إلػػػػى القػػػػدس.. ترنػػػػو العيػػػػوف حيػػػػارل
 

 كنحػػػػػػن إلػػػػػػى القػػػػػػدس.. نهػػػػػػول الرجػػػػػػوعٍ  
 

 جمػػػػػرننػػػػػاـ علػػػػػى الػػػػػدمع.. كالػػػػػدمع 
 

 مػػػػػػػػػػػلء الكػػػػػػػػػػػؤكس الضػػػػػػػػػػػلوعٍ كنشػػػػػػػػػػرب  
 

   

 إذا كنػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػي غربػػػػػػػػػة
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػحايا الػػػػػػػػػػػػػػػػزمنٍ  ا جميعػػػػػػػػػػػػػػػػان فإنٌػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 بخطػػػػػػػػػػو يتػػػػػػػػػػوه نجػػػػػػػػػػوب الػػػػػػػػػػبالد..
 

 نعػػػػػػػػػػػػػػػاني التغػػػػػػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػػػػػػل كالمحػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػإني كأنػػػػػػػػػػػػػػت.. سػػػػػػػػػػػػػػواء بهػػػػػػػػػػػػػػم
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػحايا لظلػػػػػػػػػػػػػػم.. لكيػػػػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػػػػتنٍ  
 

 يتوحػػػػػػدت يػػػػػػا قػػػػػػدس.. فػػػػػػي محنتػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػػنى كالحػػػػػػػػػػػػزفٍ كشػػػػػػػػػػػػاطرتني  
 

 كمػػػػػػػا مػػػػػػػن مجيػػػػػػػر صػػػػػػػرخت كجيعػػػػػػػان 
 

 !؟بػػػػػػػػػػػػوادم الوسػػػػػػػػػػػػنٍ  أنػػػػػػػػػػػػادم ان أصػػػػػػػػػػػػمٌ  
 

   

 ركيػػػػػػػػػػدؾ يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس.. ال تغضػػػػػػػػػػبي
 

ي بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك.. أال كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفيكنٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

 ككػػػػػػػوني بجسػػػػػػػمي.. عػػػػػػػركؽ اليػػػػػػػدين
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػبض الفؤاد..الجميػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػدفي 
 

 
  

                                                 
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،130، صالقدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، ادلصري، حسني رليب *
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 *آىات القدس
 أحمد تيمور

 
 ي كآالميللقدس آىات

 للقدس أشواقي كأحالمي
 فهل للقدس عند العاشق المحرـك

 ..مً غير اآلًه كاألل
 ؟!غير الشوؽ كالحلمً 

 

 للقدس أشعارم كأنغامي
 فهل للقدس عند الشاعر الموىـو

 ؟غير الشعر
 العناء كال الرثاء مال يجد.. اآلف

 كال البكاء كال الهجاء
 أضحى للمدينة بابيها.. اآلف

 أصبحت طرقاتها كعلى الخريطةً 
 موشومة بالنار

 إف النار تسعى اآلف في قدمي
 يالناري تحملن

 كتجتاز الحواجز كالحدكد
 

 
                                                 

 .2000، القاىرة 19تيمور، أمحد، آىات القدس، ص  *
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 *عن السجن
 راشد حسين

      

 

 *أحٌن إليك

 محمود مفلح
 

 أحػػػػػػػػػػػػػػٌن إلػػػػػػػػػػػػػػى ركابيػػػػػػػػػػػػػػك الفسػػػػػػػػػػػػػػاح
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػباحً  كألػػػػػػػػػػػػػػثم فيػػػػػػػػػػػػػػك شقشػػػػػػػػػػػػػػقةى  
 ج

 كيهتػػػػػػػػػػػػػػػز الفػػػػػػػػػػػػػػػؤاد علػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػواؼو 
 

 لهػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن فيػػػػػػػػػػػك رائحػػػػػػػػػػػةي األقػػػػػػػػػػػاحي 
 

 كلػػػػػػػم أحنػػػػػػػث بعهػػػػػػػدؾ طػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػرم
 

 المبػػػػػػػػػػاحً  يكلػػػػػػػػػػم أحػػػػػػػػػػرص علػػػػػػػػػػى دمػػػػػػػػػػ 
 ج

 أحػػػػػػػػػػنُّ إليػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػا بلػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػحايا
 ج

 كيػػػػػػػػػػػػا جيٍرحػػػػػػػػػػػػان تفػػػػػػػػػػػػرٌد فػػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػػراحً  
 جج

 هاينأحػػػػػػػػػػػػػنُّ إلػػػػػػػػػػػػػػى الربػػػػػػػػػػػػػوع كسػػػػػػػػػػػػػػاك
 

 أحػػػػػػػػػػػػنُّ إلػػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػدك إلػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػركاحً  
 

 كقػػػػػػػالوا قػػػػػػػد سػػػػػػػلوت فقلػػػػػػػتي نفسػػػػػػػي
 

 أيسػػػػػػػػػػػػػلو القلػػػػػػػػػػػػػػبي سػػػػػػػػػػػػػيدة المػػػػػػػػػػػػػػالحً  
 ج

 أأسػػػػػػػػػػلو مػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػذر فػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػاتي
 

 كمػػػػػػػػا صػػػػػػػػاغ الرصاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي سػػػػػػػػالحي 
 

 
                                                 

 .1968 لسطني للتأليف والرتمجة والنشر،دار ف ،552ص، يوان الوطن احملتلاخلطيب، يوسف، د *
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر، 92، صالقدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية ،ادلصري، حسني رليب *

عليك السجنى  :قالت  لهػاأىخاؼ ي  :، قلت ي
 

السػػػػػجن ً     ييلتىحػػػػػفي ًمػػػػػن أجػػػػػل شػػػػػعبي ظػػػػػالـ ي
 

 بسػػػػػاتيننا الخضػػػػػراء قػػػػػد نيًسػػػػػفتٍ  :قالػػػػػت
 

 متػػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػػػػود األزاىيػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػػػفوا؟ 
 

  لػم تػزؿ سيػحيبه  ،انظػرم فػي سػمانا :قلت
 

إلػػػػػػػػػػػى أف ييزىػػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػػفي غػػػػػػػػػػػدان                                  تػػػػػػػػػػػزخ ُّ

بطفػػػػػػػلو  :قالػػػػػػػت                    ال أريػػػػػػػد لػػػػػػػو ،حلمػػػػػػػت ي

يعتكػػػػػػػػػفي  :فقلػػػػػػػػػتي  ،أبػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػجينان        الحلػػػػػػػػػم ي

كالػػػػػػػػػػػػػػدً  قلػػػػػػػػػػػػػػب ي   هأتحلمػػػػػػػػػػػػػػين بطفػػػػػػػػػػػػػػل و
 

لىػػػػػػػػأيعيػػػػػػػػذيؾً مػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد و  ؟عبػػػػػػػػده   !لػػػػػػػػو خى  في
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 الثاني الفصل
 اتهاـ الذات

 
 بيك حينما بدأت األذىاف تصحو على كاقع الصدمة المدكية التي أحدثها االحتالؿ األكر 

ر كتكرٌ ، بدأت األسئلة تطرح حوؿ األسباب كالنتائج المأساكية ،يةخالؿ الحركب الصليب
ف الزماف يعيد نفسو بصورة مختلفة كلكن قريبة أكك ،1948األمر نفسو بعد نكبة فلسطين 

 إلى الصورة السابقة.
 

ينا  ان لألحداث، كقد رأيكالشعر ليس مجرد انطباعات كجدانية، بل إنو يلعب دكران توثيق
الحاؿ  افهمة، كما كمعلى أحداث تاريخية  كيف أف كثيران من الشعراء نعثر في دكاكينهم

نبي  في مثالن عند بشار بن برد كأبي العتاىية كأبي تماـ كالبحترم، كبصورة أكضح لدل المت
وال ىذه القصائد لبقيت كثير من المعارؾ طٌي النسياف لرصد معارؾ سيف الدكلة، ك 

 كاإلىماؿ.
كحركة التاريخ تتضح فيها جدلية العالقة بين الحدث التاريخي من جهة كردكد الفعل نحو 

لية نراىا لدل سائر أصناؼ النتاج األدبي، كمنها دكىذه الج، خرلأىذا الحدث من جهة 
الشعر الذم كيصف بأنو "ديواف العرب" نظران لمواكبتو كل مظاىر الحياة السياسية 

 الشخصية.كاالجتماعية كالثقافية ك 
 

ها رافق المأساة كىولها كما كبعد أف رأينا في الفصل األكؿ كيف أف الشعراء رصدكا مظاىر
فإف الشعراء كقفوا مع أبناء أمتهم  يتساءلوف عن أسباب ما  ،من احتالؿ كمذابح كمجازر

كقد عكست ىذه التساؤالت كمحاكالت ، حدث كيحاكلوف اإلجابة عن ىذه التساؤالت
ة أـ في النكبة يالعصر، سواء أكاف ذلك في مرحلة الحركب الصليباإلجابة صورة 

 المعاصرة.
فإف تساؤالت ىذه  ،جية المعتدممككما أف محطات األلم كصفت كحشية العدكاف كى

المرحلة ركزت على األكضاع الداخلية كاإلقليمية التي أتاحت للعدكاف أف يحقق ىذه 
 النتائج المؤلمة.
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 أبرزىا: ة،مختلف أشكاؿ ل اتهاـ الذات فيكتمثٌ 
 

  :سالميإلاإلحساس باإلحباط من حالة التشرذـ كالتمزؽ التي يعيشها العالم ا  (1
 

تقسمت أعداد كبيرة من الدكؿ كالدكيالت كالتجمعات الصغيرة، حتى إف بعض الدكؿ 
،  تقسمت بين أبناء األسرة الواحدة، كدخلت ىذه التقسيمات في صراعات فيما بينها

"نظاـ دير شاه" ككزيره القاألسرة السلجوقية بعد كفاة السلطاف "ملككما ىو حاؿ 
 الملك" صاحب كتاب "سياسة نامو".

ان سول الجانب الرمزم ككانت الخالفة العباسية في بغداد ال تملك من األمر شيئ
، كما كانت الدكلة الفاطمية في القاىرة في حالة ضعف كصراع مع السالجقة  ،الركحي

الشعراء، شأنهم في ذلك شأف بقية المفكرين كالعلماء، أف يرصدكا ىذا ككاف من حق 
كىو جرح ناجم عن كاقع ممزؽ، قبل  ،الواقع المؤلم، كأف يضعوا اإلصبع على الجرح

 أف يكوف جرحان بسبب العدكاف الخارجي.
 

عدـ إدراؾ الحجم الحقيقي للخطر الخارجي، كعدـ االستعداد لدرئو بتوفير  (2
 الالزمة لهذا االستعداد:المقومات 

 

كانت أكركبا قبيل الحملة األكلى للحركب الصليبية تعيش أجواء أسطورية تقوؿ إف سنة 
لى االندفاع كالحماس لغزك العالم للميالد ستشهد نهاية البشرية، كأدل ذلك إ 1000

اإلسالمي تحت ذريعة إنقاذ األماكن المسيحية المقدسة، علمان بأف مسيحيي الشرؽ  
وا ألية ظركؼ من المضايقات رضكانوا يعيشوف مع المسلمين في مجتمعاتهم، كلم يتع

 أك االضطهاد.
كالالفت في األمر أف الحركة الصهيونية تشبو في كثير من جوانبها الحركة الصليبية قبل 
ألف عاـ، كعلى الرغم من استغالؿ المشاعر الدينية في المرحلتين، أم الحركب الصليبية 

أف الدكافع السياسية كاالقتصادية ىي التي برزت في نهاية  إالالصهيونية، كالحركة 
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المطاؼ، فقد غدت الحمالت الصليبية المتتالية أقل اعتمادان على المشاعر الدينية كأكثر 
التصاقان بالمصالح السياسية كاالقتصادية، ككاف ذلك شأف الحركة الصهيونية في اعتمادىا 

رتها نحو إقامة كيانها السياسي، كتجلى ىذا ينشأتها كمسعلى قول سياسية كبرل في 
 االعتماد بصورة خاصة بتبني بريطانيا ثم الواليات المتحدة لهذا الكياف.

 

كاليهودم  بي الصليبيك كالالفت أيضان في ىذا المجاؿ ىو تشابو الموقفين: األكر 
في النظرة إلى اإلسالـ بشكل مشٌوه، كتصوير المسلمين بأنهم مجموعة من  ،الصهيوني

قطعوا طريق الحجاج  كأنهمعلى السحر كالشعوذة، قائم دينهم  كأفالبدك ىمهم النهب، 
علمان بأف قطع طريق الحجاج كاف يحدث من قبل قطاع ، المسيحيين إلى بيت المقدس

 كذلك ألسباب اقتصادية. ،كيشمل الحجاج المسيحيين كالمسلمين ،الطرؽ
األمر في المشرؽ اإلسالمي يدركونو، كبذلك لم  اقع بأبعاده الواسعة لم يكن أكلوىذا الو 

 يرة.خطيعرفوا عدكىم بصورتو ال
 

كفي سياؽ اتهاـ الذات نجد كيف أف الشعراء في المرحلتين اللتين ىما موضوع الحديث 
تواطؤ بين بعض الحكاـ المسلمين ال ،قد آلمهم ىذا التواطؤ الذم شهدتو األحداث

ن، أك التفاىم المعلن أك غير المعلن بين الصهانية كبعض الدكؿ العربية أك دكؿ يبييكالصل
ككثيران ما رأينا بعض مظاىر ذلك التواطؤ، أك التفاىم، كاالستعانة بالعدك  ،العالم اإلسالمي

ىؤالء المتعاكنوف مع  ىفي أحياف كثيرة لخوض صراعات مع األشقاء كالجيراف، كيتناس
، على قاعدة:" أيكلتي يـو أيكل الثور األبيض"  .العدك أف دكرىم آتو

 
كلعل النصوص التي اخترناىا في ىذا الفصل تلقي الضوء على تلك األحداث، ككيف 

 رصدىا شعراؤنا قديمان كحديثان.
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 تنتظر زفافها:  عركسو بكتب يشٌبو القدس   *المظٌفر تقٌي الدينلشاعر ل في قصيدة
 

 جاءتػػػػك أرضي القػػػػدًس تخطػػػػبي ناكحػػػػان 
 

 ىػػػػػػػػا مػػػػػػػػا العػػػػػػػػذري عػػػػػػػػػن عػػػػػػػػذرائهاأيػػػػػػػػا كف 
. 

 زيفٌػػػػػػت إليػػػػػػك عػػػػػػػركسي خػػػػػػدرو تجتػػػػػػػلى
 

 ىا كبيػػػػػػػػػػػػػػن إمػػػػػػػػػػػػػػائهاػدً بيػػػػػػػػػػػػػعٍ مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػينى أى  
 

 إيػػػػػػػػوو صػػػػػػػػالحي الديػػػػػػػػػًن خػػػػػػػػذىا غػػػػػػػػػادةن 
 

 بكػػػػػػػػػػػػػران ملػػػػػػػػػػػػػػوؾي األرًض مػػػػػػػػػػػػػن رقبائهػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كػػػػػػػػػػم خػػػػػػػػػػػاطبو لجمػػػػػػػػػػػالها قػػػػػػػػػػػد رٌده
 

 أف  لػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػن أكفائهػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػن نيلهػػػػػػػػػػا 
 

 
 :نور الدين زنكي رثاء في *األصفهاني الدين عماد نشدأك 

 

 الديػػػػػػػػػػػػني فػػػػػػػػػػػي ظلػػػػػػػػػػػمو لغيػػػػػػػػػػػػبًة نػػػػػػػػػػػورهً 
 

 كالػػػػػػػػػػػػدىري فػػػػػػػػػػػػي غمػػػػػػػػػػػػمو لفقػػػػػػػػػػػػًد أميػػػػػػػػػػػػرهً  
. 

 مػػػػػػػا كعػػػػػػػدتى القػػػػػػػدسى أنٌػػػػػػػك منجػػػػػػػزه أكى 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعادىه فػػػػػػػػػػػػػػػػػي فتحػػػػػػػػػػػػػػػػػو كظهػػػػػػػػػػػػػػػػػورهً  
 

 فمتػػػػى تجيػػػػري القػػػػدسى مػػػػن دنػػػػًس العػػػػدا
 

 تطهيػػػػػػػػػػػػػػػرهً كتقػػػػػػػػػػػػػػػدّْس الرحمػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

 
بيت المقدس  فقد كصف *الحافظ شمس الدين أبو الفرج الجوزم أما

  :كىو حزينه موحش خاكو 

للهجرة كرؤية المسلمين لبعض  15بعد فتح القدس سنة  ابن ضامر الضبعيب ككت
 :التصاكير في كنائس القدس كفي المسجد األقصى

 

                                                 
 الزنكية، األيوبية، ادلملوكية. العصورحروب الفرجنة )احلروب الصليبية( يف  مرحلةمن شعر  *
 ية.الزنكية، األيوبية، ادلملوك العصورحروب الفرجنة )احلروب الصليبية( يف  مرحلةمن شعر  *
 .233، ص1ادلقريزي، السلوك يف خطط ادللوك،ج *

 ة المعػػػػػراج كالصػػػػػخرة التػػػػػيعلػػػػػى قبٌػػػػػ
 

 تفػػػػػػػاخر مػػػػػػػا فػػػػػػػي األرض مػػػػػػػن صػػػػػػػخراتً 
 

 مػػػػػػػن تػػػػػػػالكةو  خلػػػػػػػتٍ  آيػػػػػػػاتو  مػػػػػػػدارسي 
 

 العىرىصىػػػػػػػػػػػػػػاتً  ميٍقفػػػػػػػػػػػػػػري  كمنػػػػػػػػػػػػػػزؿي كحػػػػػػػػػػػػػػيو 
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 بكػػػم ف تكػػػن عبثػػػتٍ أدمػػػى الكنػػػائسى إ
 

 *أيػػػػػػػػػػػػدم الحػػػػػػػػػػػػوادث أك تغيَّػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػاؿي 
 

 فلطالمػػػػػػػػا سػػػػػػػػجدٍت كلكػػػػػػػػن شػػػػػػػػامها
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ضػػػػػػػػػػػػػػػراغمه أبطػػػػػػػػػػػػػػػاؿي األ شػػػػػػػػػػػػػػػمُّ 
 

 وبعػػػػػػػػدان علػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا المصػػػػػػػػاب ألنٌػػػػػػػػ
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػوـه بيػػػػػػػػػػػػػػػوـو كالحػػػػػػػػػػػػػػػركبي ًسػػػػػػػػػػػػػػػجىاؿي 
 

 

أبياتان عذبةن قبل كفاتها في القدس تصف فيها غبطتها  رابعة العدكيةكسطرت المتصٌوفة الشهيرة 
 :لوجودىا قرب البيت المقٌدس

 

 إنػػػػػػػػػػي جعلتػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػؤاد محػػػػػػػػػػٌدثي
 

 *يجسػػػػػػػػػػػػػػمي مػػػػػػػػػػػػػػن أراد جلوسػػػػػػػػػػػػػػ كأبحػػػػػػػػػػػػػتي 
 

 فالجسػػػػػػػػػػػػػم منػػػػػػػػػػػػػي للحبيػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػؤانسه 
 

 كحبيػػػػػػػػػػػػػب قلبػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػؤاد أنيسػػػػػػػػػػػػػي
 

 

 

 :*، نظم"نبوخذ نصر" لقصة استنجاد أىل القدس بالملك البابلي البغومكفي تفسير 

                                                 
 .1999عمان ، حتقيق عدنان نباتة، 257ص، 1ج األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،احلنبلي، رلري الدين  *
 .1999عمان ، حتقيق عدنان نباتة ،291ص، 1ج األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،احلنبلي، رلري الدين  *
 .1999عمان ، عدنان نباتة حتقيق ،154ص، 1ج اجلليل بتاريخ القدس واخلليلاألنس  ،رلري الديناحلنبلي،  *

 شػػػػػػاب مػػػػػػن قبػػػػػػل ابنػػػػػػو رأسو  كأسػػػػػػودي 
 

 لػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػن ابنػػػػػػػػػو فهػػػػػػػػػو أكبػػػػػػػػػري كمػػػػػػػػػن قب
 

 عصػػا ىتػػرل ابػػن ابنػػو شػػيخان يجػػيء علػػ
 

 و سػػػػػػػػػػػػػػوداء كالػػػػػػػػػػػػػػرأس أشػػػػػػػػػػػػػػقري كلحيتيػػػػػػػػػػػػػػ
 

 قػػػػػػػػوةو  كال فضػػػػػػػػلي  كمػػػػػػػػا البنػػػػػػػػو حيػػػػػػػػله 
 

 يقػػػػػػػػػػـو كمػػػػػػػػػػا يمشػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػبي فيعثػػػػػػػػػػري 
 

 يعػػػػػد ابنػػػػػو فػػػػػي النػػػػػاس تسػػػػػعين حجػػػػػة
 

 كعشػػػػػػػػػػػػػػػػػرين ال يخػػػػػػػػػػػػػػػػػول كال يتعجػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 

  

 داريان فما ىو في المعقوؿ إف كنت 

 
 

 عػػػػػػػػذري ال تػػػػػػػػدرم فبالجهػػػػػػػػل تي  كإف كنػػػػػػػػتى 
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"كجدت صخرة ببيت  :*"العزلة عن ذم النوف" في كتابأبو سليماف الخطابي قاؿ ك 
 ترجمتها فإذا عليها مكتوب: فحين ،دس عليها أسطر مكتتبةالمق

 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػتوحش عػػػػػػػػػػػػػاصو  كػػػػػػػػػػػػػلُّ 
 

 مسػػػػػػػػػػػػتأنسٍ  ككػػػػػػػػػػػػل مطيػػػػػػػػػػػػعو 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػاربٍ  خػػػػػػػػػػػػػػػػائفو  ككػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ 
 

 طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  راجو  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ 
0 

 غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌٍ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانعو  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ 
 

 "ذليػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  محػػػػػػػػػػػػػػػبٍّ  ككػػػػػػػػػػػػػػػلُّ 
 

ذات ليلة قائمان في المسجد األقصى، فرىاعىو صوت كاد يصدع  أبو بكر الطرطوسيككاف 
 :*القلب، يقوؿ

 

 

 !إف ذا لعجيػػػػػػػػػػػػبي  ؟كأمػػػػػػػػػػػػنه  أخػػػػػػػػػػػػوؼه 
 

 فأنػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػذكبي  كلتػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػن قلػػػػػػػػػبو ث
 

 صػػػػػػػادقان  أمػػػػػػا كجػػػػػػػالؿ اهلل لػػػػػػػو كنػػػػػػػتى 
 

 نصػػػػػػػػػيبي  غمػػػػػػػػاض فيػػػػػػػػكى لمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف لإل
 

 
 

كنت أبيت في بيت المقدس "يقوؿ سهل بن حاتم: حدثني أبو سعيد االسكندراني قاؿ: ك 
 :*فقمت ذات ليلة، كسمعتي قائالن ينشد شعران 

 

 أيػػػػػػػا عجبػػػػػػػان للنػػػػػػػاس لػػػػػػػذٍَّت عيػػػػػػػونهم
 

 مطػػػػػاعم غمػػػػػض بعػػػػػده المػػػػػوت ينتصػػػػػبي 
 

 
  

                                                 
 .1999عمان ، عدنان نباتة حتقيق ،284ص، 1ج األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليلاحلنبلي، رلري الدين،  *
 .1999 عمان، عدنان نباتة حتقيق ،284ص، 1ج األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليلاحلنبلي، رلري الدين،   *
 .1999عمان ، عدنان نباتة حتقيق ،285ص، 1ج األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليلاحلنبلي، رلري الدين،   *
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 *طبرية، كاقعة حطينبحيرة 
 شكيب أرسالف

 

 وا مػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػرب كػػػػػػػػػالجراد فلػػػػػػػػػمىبٌػػػػػػػػػ
 

 ري دى يكػػػػػػػػػػػػػػػػن لشػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػرٌدىمي قىػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كاسػػػػػػػػػتفتحوا القػػػػػػػػػدس كالػػػػػػػػػبالد كلػػػػػػػػػم                 
 

 ري يػىٍعػػػػػػػػػػػػص علػػػػػػػػػػػػيهم بػػػػػػػػػػػػدك كال حىضىػػػػػػػػػػػػ 
 

 أقبػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػي جحفػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػو لجػػػػػػػػػػػبه 
 

 يطلػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػأر الػػػػػػػػػدين الػػػػػػػػػذم كتػػػػػػػػػركا 
 

                  تً يػػػػػػػػػػػـو تالقػػػػػػػػػػػى الجمعػػػػػػػػػػػاف كالتظىػػػػػػػػػػػ

    الهيجػػػػػػػػػػػػػػػاء حتػػػػػػػػػػػػػػػى كأنهػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػقري  

 
 

 *بطوالت العرب
 علي الجاـر

 
 دة                 كأسػػػػػػػػػػػػػطر مػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػواريخ مخلٌػػػػػػػػػػػػػ

 

 عناكينػػػػػاكانػػػػػت لمجػػػػػد بنػػػػػي الفصػػػػػحى  
 ج

 ب حطػػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػػإف بػػػػػػػػػػػو                 فقٌبلػػػػػػػػػػػوا تيػػػػػػػػػػػر 
 

 دـ البطولػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػن أيػػػػػػػػػػػػػػاـ حطينػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أرض بػػػػػػػػػػػػػػذلنا بهػػػػػػػػػػػػػػا األركاح غاليػػػػػػػػػػػػػػة                 
 

 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٌ داعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين هلل فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك مل 
 

 
  

                                                 
 .1902 -27رللة ادلقتطف، عدد  ،أرسالن، شكيب *
 .1947القاىرة  ،181ص ، ديوان اجلارم ،اجلارم، علي *
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 *الجئة في العيد
 محمد مهدم الجواىرم

 
 كثػػػػػػػػػػػمَّ غربػػػػػػػػػػػيَّ بغػػػػػػػػػػػدادو كدجلتهػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػرً    كتحػػػػػتى مينػػػػػتىطًح األطبػػػػػاؽ كالحيجى
 

 كحيػػػػػػػػثي ترتفػػػػػػػػعي األسػػػػػػػػواري ميطًبقػػػػػػػػة                     
 

 الصػػػػعىرً علػػػػى كجػػػػوهو صػػػػفيقات مػػػػن  
 

 ًعػػػػػػػشّّ ًلالجئػػػػػػػةو ضػػػػػػػٌمٍت جوانحهػػػػػػػا            
 

                              رً علػػػػػى ضػػػػػحايا لمػػػػػا سػػػػػٌموه بالقػػػػػد 

 علػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػبايا كأغصػػػػػػػػػافو مجٌففػػػػػػػػػةو 
 

                      لػػػػم يبػػػػق فػػػػي عودىػػػػا مػػػػاءه لمعتًصػػػػرً  

يىةه فاسػػػػػتعبرت جزىعػػػػػان   كزغػػػػردٍت ًصػػػػػبػٍ
 

 لصػػػػبيةو حولهػػػػا صػػػػرعى مػػػػن الحػػػػوىرً  
 ج

 ميبػػػػػػػػػػػػػػػرئينى بػػػػػػػػػػػػػػػال إثػػػػػػػػػػػػػػػمو كإنهػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 ج

 فيمػػػا يجػػػرُّكفى مػػػن بػػػؤسو كمػػػن صػػػغىرً  
 ج

ـي مجتمػػػػػػعو عػػػػػػاثى الفسػػػػػػادي بػػػػػػو  آثػػػػػػا
 

 فعػػػػػػػػادى كىػػػػػػػػو بقايػػػػػػػػا ىيكػػػػػػػػلو نًخػػػػػػػػرً  
 

 نقػػػشه علػػػى المػػػاء ييبغػػػى أف ييصػػػدَّ بػػػو
 

 من الخنا كاألذل نقشه على الحجػرً  
 

 صػػػػٌماءى بػػػػاردة بهػػػػا تمضػػػػي الضػػػػحايا
 ج

 األثػػػرً تكػػػادي تلعػػػني مػػػن يمضػػػي علػػػى  
 

 كمػػػػػػرَّ طيػػػػػػفه مػػػػػػن الػػػػػػذكرل ييجلّْلػػػػػػوي            
 كىقٍػػػػػػري الحيػػػػػاًة كمػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػن الًعبىػػػػػرً        ج

 ج
 كراعهػػػػػػا شػػػػػػبحي الماضػػػػػػي كػػػػػػأفَّ بػػػػػػو

 ج

 مٌسػػان مػػن الجػػنّْ أك لمسػػان مػػن الػػذعرً  
 ج

 مػػػا كػػػاف أبعػػػدهي عػػػن بيػػػؤًس حاضػػػرىا
 ج

 كمػػػػػػػػا تمثٌػػػػػػػػلي مػػػػػػػػن أيٌامهػػػػػػػػا األخػػػػػػػػرً  
 ج

 فرقػػػػػػػػان بػػػػػػػدا لهػػػػػػػػا أنهػػػػػػػػا كػػػػػػػػالمجتلي 
 ج

 طيػفى الًجنػػاف ًفسػاحان كىػػو فػي سػػقرً  
 ج

 كصػػػػػافحٍت عينهػػػػػا "يافػػػػػا" كبهجتهػػػػػا          
 ج

 فػػػػػػي ميػػػػػػوًرؽو مػػػػػػن مغانيهػػػػػػا كميزدىىػػػػػػرً  
 جج

 كبيػػػػػػػػتهم فػػػػػػػػي أعاليهػػػػػػػػا.. كغرفتيهػػػػػػػػا
 كػػوخو مػػن األغصػػاًف ميشػػتجرً فػػي ظػػل                  ج

 ج

 ككالػػػػػػػػػػده كػػػػػػػػػػافى يرعاىػػػػػػػػػػا بيمكتػػػػػػػػػػدىحو 
 

 ميػػػػؤتجىرً غػػػػاؿو رخػػػػيصو رفيػػػػع الشػػػػأف  
 ج

 كفػػػػػػيحي "بيٌػػػػػػارةو" مػػػػػػا انفػػػػػػكَّ عاًبقيهػػػػػػا             
 

ػػػػػػػرم إليهػػػػػػػا بفػػػػػػػوَّاحو مػػػػػػػن الزَّىػػػػػػػرً    يسى
 ج

 ج       كرفَّ فػػػػػي سػػػػػمعها لحػػػػػنه أعػػػػػادى لهػػػػػا

 بػػػػوؽى "الجهػػػػاد" بوجػػػػو اآلبػػػػق القػػػػذرً  
 ج

                                                 
 .1969بريوت  ،دار الطليعة ، 179ص، 2ج، األعمال الكاملة  ، زلمد مهدي،اجلواىري *
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نػػػػةو          كصػػػػوتي "شػػػػيخ" يعبػػػػي فػػػػوؽ ًمئذى

 رً زحػػػفى الجنػػػود مػػػن اآليػػػاًت كالسػػػو  
 

 فػي أسػماؿ بػذلتهاكاستعرضٍت كىي 
 

 جيشان ييحػاربي باألمجػاد مػن "مضػًر" 
 

 تمػػػػػػػػػػػػػػػدُّه دكؿه "سػػػػػػػػػػػػػػػبعه" يعيػػػػػػػػػػػػػػػنهمي 
 

 علػػػػى الرعايػػػػا ضػػػػعافان بطػػػػشي مقتػػػػدرً  
 

ػػػػػػو  كأبصػػػػػػرٍت "مػػػػػػدفعان" يرمػػػػػػي قذائفى
 

 إلػػػػػػى الػػػػػػوراء رتيبػػػػػػان، صػػػػػػنعي ميبتكػػػػػػرً  
 

 ليرتحلػػػػػػػػػػوا اكصػػػػػػػػػػوتي داعو ييناديهػػػػػػػػػػ
 

 كػػػيال يعوقػػػوا طريػػػقى الزحػػػف كالظفػػػرً  
 

 يعػػػػودكا إلػػػػى األكطػػػػاف طػػػػاىرةن ككػػػػٍي 
 

 مػػػػػن رجػػػػػًس ميٌتشػػػػػحو بالػػػػػذؿّْ ميعتىمػػػػػر 
 

 كغػػػمَّ فػػػي عينهػػػا  مػػػن مػػػوت كالػػػدىا
 

 مػػػػا ال ييطيػػػػػقي بػػػػو عػػػػػينه علػػػػى النظػػػػػر 
 

 بػػدا لهػػا صػػدرهي الػػدامي علػػى مىضػػضو 
 

 د النًعػػػػػػرسػػػػػػكطعنػػػػػػةي "التائػػػػػػو" المستأ 
 

ػػػػػػػػػا أنهػػػػػػػػػا تيٍصػػػػػػػػػغي ليٍممتىػػػػػػػػػًدحو   كراعىهى
 

 كمفتخػػػًر!مىسػػػعىى ٍحمػػػاًة "فلسػػػطين"  
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 *الشهيد
 "إلى شهدائنا في فلسطين"

 نازؾ المالئكة
 

 في ديجىى الليًل العميقٍ 
 ٍشوافي ألقٍوهي ىشيمارأسيوي الن

 وي الصافي الكريماكأراقوا دم
 فوؽى أحجاًر الطريقٍ 

 كعقابيلي الجريمةٍ 
 لوا أعباءىا ظٍهرى القىدىرٍ حمٌ 

 ثم ألقٍوهي طعامان للحيفىرٍ 
 كمىتىاعان كغنيمٍة..

 

 كصباحان دفنوهي 
 كأىالوا حٍقدىىم فوؽ ثػىرىاهي 

 عاريىيم ظىنُّوه لن يػيٍبقي شذاهي 
 ساركا كنىسيوهي ثم 

 كالليالي في سيرىاىا
 شىًهدىٍت ما كاف من جيٍهدو ثقيلً 
 كلَّما غطٍَّوا على ذكرل القتيلً 

اىايتحٌداىيٍم ش  ذى
 حسبوا اإلعصارى يػيٍلوىل

                                                 
 .1957، دار اآلداب، 19 صادلالئكة، نازك، قرارة ادلوجة،  *
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 ضوءى النىهارً حاجبو إف تحامىٍوهي بًسٍترو 
 غير أٌف المجدى أقول

 كمن القبًر المعٌطرٍ 
 لم يػىزىٍؿ ميٍنبعثان صوتي الشهيدً 

 فيوي أثبىتي من جيشو عنيدً طي
 ..جاثمو ال يتقهقرٍ  
 

 كسيبقى في ارتعاش
 في أغانينا كفي صىٍبًر النخيلً 
 في خطى أغنامنا في كٌل ميلً 

 من أراضينا العطاشً 
لى   ةٍ فلييجنُّوا.. كليقتلوهي ألفى قتػٍ

 فغدان تبعثيوي أمواهي دٍجلةٍ 

 كقيرانا كالحىصىادي 
 حىٍمقى أٍغبياءٍ يا ل

 حينى أردىٍكهي شهيدامىنىحيوهي 
 ، كخلودا،ألفى عيٍمرو، كشبابان 

 كجماالن، كنػىقىاءٍ 
 إنٌو عادى نبٌيا

 كىو قد أصبح ناران تتحرَّؽٍ 
 في أمانينا كثأران يتشوؽٍ 

 كغدان ييبٍعثي حٌيا
 

1953 
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 *من كحي الهزيمة
 بدكم الجبل

 

 .. ال تػػػػػػرل الضػػػػػػياءى جيفػػػػػػونيأطبػػػػػػػًقوا
 بعػػػػػضي حريتػػػػػي السػػػػػماكاتي كاألنجػػػػػمي 

نػػػػػػػػػَّةي بعػػػػػػػػض   حريتػػػػػػػػي المالئػػػػػػػػًػكي كالجى
 بعػػػػػػػػػضي حريتػػػػػػػػػي الجمػػػػػػػػػاؿي اإللهػػػػػػػػػيُّ 
 بعػػػػػػػػػض حريتػػػػػػػػػي كيكتًحػػػػػػػػػلي العىقػػػػػػػػػٍػلي 
 بعػػػػػػػػػػضي حريتػػػػػػػػػػي كنحػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػرابين
 بعػػػػضي حريتػػػػي، مػػػػن الصػػػػػيٍبًح أطيػػػػابه 

ٍسػػنا علػػى القػػػىٍيدً نحػػني أسػػرل، كلػػو شى   مى
 ٍمنػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػػػػيزاًة لهيبػػػػػػػػػػػان القتحى 

:  سػػػػػػػػػألوني عػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػػيزاًة فجاكبٍػػػػػػػػػتي
:سػػػػػػػػػألوني عػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػ  زاًة فجاكبػػػػػػػػػتي

:  سػػػػػػػػػألوني عػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػزاًة فجاكبػػػػػػػػػتي
 ىٍل دىرىٍت عىٍدفي أف مىٍسجػًدىىا األقصػى
ٍهػػدي   أيٍػػنى مٍسػػرل البيػػراًؽ، كالقػػػيٍدسي كالمى
ػػػػػػػػػػدى فيػػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػػم يرىتػػػػػػػػػػػٍَّل قػػػػػػػػػػػيرآفي أحمى
 طػػػػػيومى الميصػػػػحىفي الكػػػػريمي، كراحػػػػػتٍ 

ػػػػػػػٍدفي كالقػػػػػػػػي   رل ىاتفػػػػػػػاتو تػيٍستػػػػػػػػىبى المي
 إٍرثي أبػػػػػػػػػػي ..ذؿّْ اإلسػػػػػػػػػػالـً يػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػ

: ال الجمعىػػةي الزىػػػ  راءي يػػا لػػذؿّْ اإلسػػالـً

 

ػػػػػػػػػػتوري   فجفػػػػػػػػػػوني عػػػػػػػػػػن الًضػػػػػػػػػػياًء سي
 كالشػػػػػػػػػػػػمسي كالضيػػػػػػػػػػػػحى كالبيػػػػػػػػػػػػدكري 
 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػراحي كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كالحيبػػػػػػػػػػػػػػػػػوري 

 لمكشػػػػػػػػػػػػػوؼي كالمسػػػػػػػػػػػػػتوري كمنػػػػػػػػػػػػػو ا
 كالتفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ، بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر اإللهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 لمحرابهػػػػػػػػػػػػػػػػا، كنحػػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػػػيذكري 
 كمػػػػػػػػػػػػػػن رقػػػػػػػػػػػػػػػًَّة النسػػػػػػػػػػػػػػيم حريػػػػػػػػػػػػػػري 
 لمػػػػػػػػػػػػػػا نالنػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػىديكُّ الميًغيػػػػػػػػػػػػػػري 
ٍرنػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتحاؿ العبػػػػػػػػػػوري   كعىبػى
بَّػػػػػػػػػػػػػػٍت كنحػػػػػػػػػػػػػػن ثبيػػػػػػػػػػػػػػري   ريػػػػػػػػػػػػػػاحه ىى
 رمػػػػػػػػاؿه تيٍسفػػػػػػػػػىى كنحػػػػػػػػن الصػػػػػػػػخوري 
 ليػػػػػػػػػاؿو تمضػػػػػػػػػي كنحػػػػػػػػػني الػػػػػػػػػدىوري!
 مكػػػػػػػػػػػػػافه مػػػػػػػػػػػػػن أىلػػػػػػػػػػػػػًو مهجػػػػػػػػػػػػػوري 

 معمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري؟ كبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػته مػيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىدَّسه 
 لى الزىبػػػػػػػػػػيوري تالمىبكػػػػػػػػػى كيػػػػػػػػػػ كيػػػػػػػػػػيزاري 

 تتشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى آياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوي كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػطوري 
 . أيػػػػػػػن الرشػػػػػػػيدي كالمنصػػػػػػػػوري!أيػػػػػػػن.

فػػػػػػػػػػٍػصو بديػػػػػػػػػػده مػػػػػػػػػػػيضىيَّعه مغمػػػػػػػػػػوري   حى
 نػيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمى، كال األذافي جىهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

                                                 
 . 1978، دار العودة، بريوت 192بدوي اجلبل، ديوانو، ص  *
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 كػػػػػػػػػلُّ دنيػػػػػػػػػا للمسػػػػػػػػػلمين مىنػػػػػػػػػػىاحاته 
 بػػػػػػػػػٍػكىتٍ ألسػػػػػػػػػوادى، ك لًبسػػػػػػػػػٍت مىػػػػػػػػػػكَّةي ا

 أيػػػػنى آمي القػػػػػيرآًف تػػػػػيتلى علػػػػى الجىمػػػػع
 أيػػػنى آم اإلنجيػػػًل؟ فػػػاحى مػػػن اإلنجيػػػلً 
ره بركمػػػػػػػػػا  أيػػػػػػػػػنى ركمػػػػػػػػػا؟ كجػػػػػػػػػػلَّ حػػػػػػػػػػىبػٍ

 لنصػػػػػػػػػػػػارل كالمسػػػػػػػػػػػػلموف أسػػػػػػػػػػػػارلا
!صػػػػػػػلبى الػػػػػػػريكحى مػػػػػػػرَّتين   الطواغػػػػػػػػًيتي

 يػػػػػػا لػػػػػػذؿّْ اإلسػػػػػػالـً كالقػػػػػػدسي نػػػػػػػىٍهبه 
 قػػػػػد تطػػػػػوؿي األعمػػػػػاري ال مجػػػػػدى فيهػػػػػا
 كػػػػػػػػػػػػػػػلُّ شػػػػػػػػػػػػػػػيءو ميتػػػػػػػػػػػػػػػػىمّْمه ًلسػػػػػػػػػػػػػػػواهي 

 فيػػػػػػًة السػػػػػػمحاءً بػػػػػػارؾى اهللي  فػػػػػػي الحني
 .. فهػػػػل يىٍسػػػػػلمي كرقيػػػػب علػػػػى الخيػػػػاؿ

 عػػػػػػػازؼو عػػػػػػػن حقػػػػػػػاًئًق األٍمػػػػػػػر لػػػػػػػػيؤمان 
 ىػخه أخػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كيشقىػػػػػػػػػػػػػػػػفييجػػػػػػػػػػػػػػػػافي أ

 كانػػػػػػػت صػػػػػػػغيراتي   لًصػػػػػػػغاًر النفػػػػػػػوس
 ، كالػدركبي إلػى  المجػدً يىػنديري  المىٍجػدي 

 عسػػػػػػػػػػػػػػيره فهػػػػػػػػػػػػػػابوهي  عىًلمػػػػػػػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػػػػػػػػَّو
ٍهػػػػػػػػله كدىٍعػػػػػػػػول ًمحنػػػػػػػةي الحػػػػػػػػاكمينى   جى

ػػٍعبى كاسػػتباحى حًمػػى المػػاؿً   نهبػػوا  الشى
 فيهػػػػػا ري ى الػػػػػوغى كيظفػػػػػكيػػػػػف يىغشػػػػػ

ػػػػػػػػػزَّؽى  ػػػػػػػػػٍعبي مىزَّقػػػػػػػػوهي، كلػػػػػػػػػن  ييمى  ، فالشى
 سػػػػػيفي مصػػػػػقوؿه فال ،حىكمػػػػػوهي بالنػػػػػار

 ةه لػػػػػػػػم تػػػػػػػػػيهادفٍ العيػػػػػػػػرًب أٌمػػػػػػػػ ًمحنػػػػػػػػػىةي 
 ىتكػػػػوا  حيٍرمػػػػةى المسػػػػاًجًد ال جنكيػػػػزي 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػله ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍلها كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبوري 
 مػػػػػػػػػػػىٍشهىدى الميرتضػػػػػػػػػػػىى كديؾَّ الطػػػػػػػػػػػيوري 

؟كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػنى   التهليػػػػػػػػػػػػػػػػػلي كالتكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػري
 نػػػػػػػػػػػػػػيوري أ الكػػػػػػػػػػػػػٍوفى وٌ عطػػػػػػػػػػػػػره كضػػػػػػػػػػػػػػ

 مهػػدي عيسػػى يشػػكو كيشػػكو البىخػػوري 
 كحبيػػػػػػػػػػبه إلػػػػػػػػػػى األسػػػػػػػػػػيًر األسػػػػػػػػػػيري 

 يػػػػػػػػػػػػػري ًجػػػػػػػػػػػػػراحه كمػػػػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػػػػوعي العب
ػػػػػػػػػػػٍت أرضيػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػأٍينى الغىػػػػػػػػػػػ  يوري ػىيًتكى

 يري كيىضيػػػػػػػػػػػمُّ األمجػػػػػػػػػػػادى يػػػػػػػػػػػوـه قصىػػػػػػػػػػػ
 لػػػػػػػػػػػيس فينػػػػػػػػػػػا مستأجػػػػػػػػػػػػًره كأًجيػػػػػػػػػػػري 

 التيسػػػػػػػػػػػػػػػيري فيهػػػػػػػػػػػػػػػا  التسػػػػػػػػػػػػػػػهيلي  ك 
 ؟منػػػػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػػػػموعي كالمنظػػػػػػػػػػػػػػػوري 

 ق التقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػرػأف يػيلٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ككفػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 لجواسػػػػػػػػػػػػػػػػػيًس زائًػػػػػػػػػػػػػػػػػره كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػزكري با

 األمػػػػػػػػػػػػػػاني كللخطيػػػػػػػػػػػػػػًر الخطيػػػػػػػػػػػػػػري 
، كيكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػري التزكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىابه
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػدعى فػػػػػػػػػػػػػػػػالنفيسي عسػػػػػػػػػػػػػػػػيري 
ػػػػػػػػػػػبينه فاًضػػػػػػػػػػػحه  كمىٍجػػػػػػػػػػػده عىثػػػػػػػػػػػوري   جي

 النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًم كالتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيري جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي 
 كشػػػػػػػػػػػٍعبي فقيػػػػػػػػػػػري  حػػػػػػػػػػػاًكمه ميتػػػػػػػػػػػرىؼه 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرادكا خبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
ػػػػػػػػػػدُّهي مشػػػػػػػػػػهوري  ػػػػػػػػػػعًب حى  علػػػػػػػػػػى الشى

 ا كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكمه مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجوري فاتحيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري تراىيمي كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 قحموىػػػػػػػػا علػػػػػػػػى الميصىػػػػػػػػلينى بالنػػػػػػػػارً 
 ا فػػػػػػػي مصىػػػػػػػاًحًف اهلًل تمزيقػػػػػػػػان أمعىنػػػػػػػو 

 ًقئىػػػػػػػػػػٍت أعػػػػػػػػػػييني الميصىػػػػػػػػػػلينى تعػػػػػػػػػػذيبان في 
 ،ثػػػم سػػػيقوا إلػػػى السػػػجوًف، كال تسػػػأؿٍ 

ػػػػٍوطى مػػػػن لػػػػػيحـو الضػػػػحايا  ييٍشػػػػبعي السى
 والذً ميػػػػػػػػؤًمنه بػػػػػػػػين آلتػػػػػػػػيًن مػػػػػػػػن الفػػػػػػػػ

 ىتفػػػوا باٍسػػػم أحمػػػدو فعلػػػى األصػػػواتً 
 ىتفػػػوا باٍسػػػم أحٍمػػػدو فالسػػػياطي الحيٍمػػػري 
 طػػػػرؼي اتبػػػػاًع أحمػػػػدو فػػػػي السػػػػماكاتً 

ػػػػػػػػػعوًب يػػػػػػػػػا حاكميهػػػػػػػػػا  رجعػػػػػػػػػواا  للشُّ
لػػػػػػػػىت الػػػػػػػػدنياصػػػػػػػارحيوىا  .. فقػػػػػػػد تبدَّ

 لػػػػػػػػػػمه كفػػػػػػػػػػػىقره ال يقػػػػػػػػػػودي الشػػػػػػػػػػعوبى ظ
 علػػػى الًصػػػدؽً  طصػػػارحوىا .. كال ييغػػػ

 ا دقػػػػػػػَّتٍ كاتَّقػػػػػػوا سػػػػػػاعىةى الًحسػػػػػػاًب إذ
 يًقػػػػػػػػػػػفي الميتهمػػػػػػػػػػػاًف كجهػػػػػػػػػػػان ًلوٍجػػػػػػػػػػػوو 

 كإٍف طالػػػػػػػػػػػػتً  ،كػػػػػػػػػػػػلُّ حيكػػػػػػػػػػػػمو لػػػػػػػػػػػػو
 ضػػػػػعيفه  ،مهمػػػػػا  اسػػػػػتبدَّ  ،كػػػػػلُّ طػػػػػاغو 

ػػػػبى  اهللي  بعػػػػضى أسػػػػما  ًو للشػػػػعبئً كىى
 

 فًشػػػػػػػػػػػػػلوه يعلػػػػػػػػػػػػػو كًشػػػػػػػػػػػػػلوه يغػػػػػػػػػػػػػوري 
 كيبػػػػػػػػػدك علػػػػػػػػػى  الوجػػػػػػػػػوًه السػػػػػػػػػركري 
ػػػػػػػػػػػػػػػٍت مناًكػػػػػػػػػػػػػػػبه كصيػػػػػػػػػػػػػػػدكري   كديسى
 فسىجَّانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيها عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه مريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبَّى ديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيهيٍم كالزفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
، مىعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ،ميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّؽه  داـو
 عطػػػػػػػػػػػػػره كفػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػارير نػػػػػػػػػػػػػػيوري 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّةه كحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعمى كجى

 كطػػػػػػػػػرؼي الطػػػػػػػػػاغي كليػػػػػػػػػله حسػػػػػػػػػيري 
 لتهويػػػػػػػػػػػلي كالتغريػػػػػػػػػػػري لػػػػػػػػػػػٍن ييفيػػػػػػػػػػػدى ا

 كجػػػػػػػػػػػػدَّت بعػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػوًر أمػػػػػػػػػػػػوري 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّره مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوري   كًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابه ميكى
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيجه ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌكره كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري 
 فيػػػػػػػػػػػوـي الًحسػػػػػػػػػػػاًب يػػػػػػػػػػػوـه عسػػػػػػػػػػػيري 
 حػػػػػػػػػػاكمه ظػػػػػػػػػػالمه كشػػػػػػػػػػعبه صػػػػػػػػػػبوري 

ـي   يومػػػػػػػػػػػػػػاف :أكَّؿه كأخيػػػػػػػػػػػػػػري  ،األيػػػػػػػػػػػػػػا
 قػػػديري  ،مهمػػػا  اسػػػتكاف ،كػػػله شػػػٍعب

 فهػػػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػػػديري كىػػػػػػػػػػػػػو الغفػػػػػػػػػػػػػوري 
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 *نجم السعود
 عبد الرحيم محمود
 

 السػػػػعود كفػػػػي جبينػػػػك مطلعػػػػوٍ  نجػػػػمي 
 

ػػػػػػػػػػػأنٌػػػػػػػػػػػ   وٍ عػػػػػػػػػػػزؾ يتبعيػػػػػػػػػػػ بي رٍكػػػػػػػػػػػ وى ى توجَّ
. 

ػػػػػ كطئػػػػػتى  سػػػػػهالن   لو كلػػػػػو نزلػػػػػت بمحمى
 

 مػػػػػػػػػن نزكلػػػػػػػػػك بلقعػػػػػػػػػوٍ  ألمػػػػػػػػػرعى  يومػػػػػػػػػان  
 

 قومػػػػػػك يػػػػػػا أميػػػػػػر إذا النػػػػػػولكالقػػػػػػـو 
 

 آمػػػػػػػػػػػػػاؿ العركبػػػػػػػػػػػػػة تجمعػػػػػػػػػػػػػوٍ  وي ٍتػػػػػػػػػػػػػقػى رى فػى  
 

 مػػػػػػػػػالوا إليػػػػػػػػػك ككػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػب حبػػػػػػػػػو
 

 إليػػػػػػػػػك كيدفعػػػػػػػػػوٍ  يحػػػػػػػػػدك بػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػوقان  
 

 يػػػػػػػا ذا األميػػػػػػػر أمػػػػػػػاـ عينػػػػػػػك شػػػػػػػاعر
 

 ضػػػمت علػػػى الشػػػكول المريػػػرة أضػػػلعوٍ  
 

 المسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػى أجئػػػػػػػتى تػػػػػػػزكره
 

 ؟أـ جئػػػػػػت مػػػػػػن قبػػػػػػل الضػػػػػػياع تودعػػػػػػوٍ  
. 

 حػػػػػػػػػػـر تبػػػػػػػػػػاح لكػػػػػػػػػػل أككػػػػػػػػػػع آبػػػػػػػػػػق
 

 وٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػبػي رٍ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػل آفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ شػػػػػػػػػػػػػػػػريد أى  
 

 كالطػػػػػػػػػػػػػػػاعنوف كبوركػػػػػػػػػػػػػػػت جنباتػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 أبنػػػػػػػػػػػػػػاؤه الضػػػػػػػػػػػػػػيم بطعػػػػػػػػػػػػػػن يوجعػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 

 كمػػػػػػػا أدنػػػػػػػاه ال يبقػػػػػػػي سػػػػػػػول ان كغػػػػػػػد
 

 دمػػػػػػػػػػػع لنػػػػػػػػػػػا يهمػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػن نقرعػػػػػػػػػػػوٍ  
 

 كيقػػػػػػػػػػرب األمػػػػػػػػػػر العظػػػػػػػػػػيم أسػػػػػػػػػػافل
 

 عجلػػػػػػػػػػػػػوا علينػػػػػػػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػػػذم نتوقعػػػػػػػػػػػػػوٍ  
 ج

 قػػػػػػـو تضػػػػػػل لػػػػػػدل السػػػػػػداد حصػػػػػػاتو
 

 كيسػػػػػػػػػػطر العػػػػػػػػػػادم عليػػػػػػػػػػو كيخضػػػػػػػػػػعوٍ  
. 

 كتحلػػػػػػػو للمضػػػػػػػيم شػػػػػػػكاتوشػػػػػػػكول 
 

 عنػػػػػػػػػػػد األميػػػػػػػػػػػر كأف ترقػػػػػػػػػػػرؽ أدمعػػػػػػػػػػػوٍ  
 

 يػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػر كرافقتػػػػػػػػػك عنايػػػػػػػػػةه  رٍ ًسػػػػػػػػػ
 ج

 نجػػػػػػم السػػػػػػعود كفػػػػػػي جبينػػػػػػك مطلعػػػػػػوٍ  
 ج

 
  

                                                 
 .1985الناصرة مركز إحياء الرتاث،  ،80زلمود، عبد الرحيم، ديوانو، ص  *
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 *بعد النكبة

 عمر أبو ريشة
 

 أمتػػػػػػػػػي، ىػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػين األمػػػػػػػػػػم ً 
 أتلقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾً كطرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽه 
 كيكػػػػػػػػػػػػػاد الػػػػػػػػػػػػػدمع يهمػػػػػػػػػػػػػي عابثػػػػػػػػػػػػػان 
 أيػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػاؾ التػػػػػػػػػي أكحػػػػػػػػػٍت إلػػػػػػػػػى
 كػػػػػػػػػػػم تخطَّيػػػػػػػػػػػت ي علػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػدائو
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأني سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبه   كتهاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ي

 كػػػػػػػػػػػػػػػم غصػػػػػػػػػػػػػػػةو داميػػػػػػػػػػػػػػػةو   ..أمتػػػػػػػػػػػػػػػي
 أمُّ جػػػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػػػي إبػػػػػػػػػػػػائي راعػػػػػػػػػػػػف

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائيل تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه أ
 كيػػػػػػف أغضػػػػػػيتً علػػػػػػى الػػػػػػذٌؿ كلػػػػػػم

 اعتػػػػػػػػػدلإذا البغػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػت ً  أكى 
 كأحجمػػػػػػػػػػًت كلػػػػػػػػػػم ًفػػػػػػػػػػيمى أقػػػػػػػػػػدمتً 

 اسػػػػػػػػػمعي نػػػػػػػػػوحى الحزانػػػػػػػػػى كاطربػػػػػػػػػي
 كدعػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػادة ى فػػػػػػػػػػػػي أىوائهػػػػػػػػػػػػا

 انطلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  "كامعتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماه"ربَّ 
 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أسػػػػػػػػػػػػػػػػػماعىهم لكنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ٍدتًػػػػػػػػػػػػػػو  ..أمتػػػػػػػػػػػػػػي  مجَّ  كػػػػػػػػػػػػػػم صىػػػػػػػػػػػػػػنم و
 ال يػػػػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػػػػػذئبي فػػػػػػػػػػػػي عدكانػػػػػػػػػػػػو
 فاحبسػػػػػػػػي الشػػػػػػػػكول فلػػػػػػػػوالؾ لمػػػػػػػػا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبػػػػػػػػػػػػػػػػػره للسػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أك للقلػػػػػػػػػػػػػػػػػم ً 
 خجػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػن أمسػػػػػػػػػك المنصػػػػػػػػػرـً  
 ببقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػرم كػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ يتػػػػػػػػػػػػػػػػيم الػػػػػػػػػػػػػػػػنغمً 
 ملعػػػػػػػػػػػبى العػػػػػػػػػػػز كمغنػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػممً 
 مئػػػػػػػػػػػزرم فػػػػػػػػػػػوؽ جبػػػػػػػػػػػاه األنجػػػػػػػػػػػمً 

 ؾ فػػػػػػي فمػػػػػػيخنقػػػػػػٍت نجػػػػػػول عػػػػػػال
 فاتػػػػػػػػػػػػػػو اآلسػػػػػػػػػػػػػػي، فلػػػػػػػػػػػػػػم يلتػػػػػػػػػػػػػػئمً 

 ؟!فػػػػػي حمػػػػػى المهػػػػػًد كظػػػػػلّْ الحػػػػػرـً 
 ؟!تنفضػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػك غبػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػتُّهمً  
 ؟!موجػػػػػػػة ن مػػػػػػػن لهػػػػػػػب و أك مػػػػػػػن دـً  
 ؟يشػػػػػػػػػػػتًف الثػػػػػػػػػػػأري كلػػػػػػػػػػػم تنتقمػػػػػػػػػػػي 
 كابسػػػػػػػمي كانظػػػػػػػرم دمػػػػػػػع اليتػػػػػػػامى 
 تتفػػػػػػػػػػانى فػػػػػػػػػػي خسػػػػػػػػػػيس المغػػػػػػػػػػنمً  

 مػػػػػػػػػػػػػلءى أفػػػػػػػػػػػػػواه البنػػػػػػػػػػػػػات الييػػػػػػػػػػػػػٌتمً 
  لػػػػػػػػػم تالمػػػػػػػػػٍس نخػػػػػػػػػوة ى المعتصػػػػػػػػػمً 
 لػػػػػػػم يكػػػػػػػن يحمػػػػػػػل طهػػػػػػػرى الصَّػػػػػػػنمً 
 إف يػػػػػػػػػػك الراعػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدكَّ الغػػػػػػػػػػػنمً 

 الػػػػػػدرىمً كػػػػػػاف فػػػػػػي الحكػػػػػػم عبيػػػػػػد 
                                                 

 .1988 بريوت ،دار العودة ،7، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *



- 173 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

214 
 

 أيُّهػػػػػػػػػا الجنػػػػػػػػػدم يػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػبش الفػػػػػػػػػدا
 إذا مػػػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػػػتى البخػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػالركح

 بػػػػػػػػػػػورؾ الجػػػػػػػػػػػرحي الػػػػػػػػػػػذم تحملػػػػػػػػػػػو
 

 يػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػعاع األمػػػػػػػػػػػػل المبتسػػػػػػػػػػػػػمً 

 طلبتهػػػػػػػا غصػػػػػػػص المجػػػػػػػد الظمػػػػػػػي

 شػػػػػػػػػػػػرفان تحػػػػػػػػػػػػت ظػػػػػػػػػػػػالؿ العلػػػػػػػػػػػػمً 
 

1948 
    

  



- 174 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

216 
 

 *أرض فلسطين
 )عبد الكريم الكرمي(أبو سلمى 

 
 ا فتيػػػة الػػػوطن المسػػػلوب.. ىػػػل أمػػػليػػػ

 

 ؟علػػػػػػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػاىكم السػػػػػػػػػػػمراء يكتمػػػػػػػػػػػلي  
. 

 ال طغيػػػػاف يػػػػرىبكم ،تم بنػػػػو الشػػػػعبأنػػػػ
 

 كػػػػػػػػػػػػػلي كال زعػػػػػػػػػػػػػيم علػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػيطاف يتٌ  
 

 تبنػػػػػػػػػػػوف أمجػػػػػػػػػػػاده كالخلػػػػػػػػػػػد رفرفهػػػػػػػػػػػا
 

 كأنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػي باآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد تتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 إف الطريػػػػػػػػػػق إلػػػػػػػػػػى العليػػػػػػػػػػاء مظلمػػػػػػػػػػة
 

ػػػػػػػػػػ كلػػػػػػػػػػن نضػػػػػػػػػػلٌ    لي عى كفػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػديكم الشي
 

 كيف تػػػرل،اريػػػان مػػػن ثيػػػاب المجػػػديػػػا ع
 

 ل؟أرض الخلػػػػػود كقػػػػػد ضػػػػػٌلت بػػػػػك السػػػػػبي  
 

 
  

                                                 
 .1978و، دار العودة، بريوت يوانأبو سلمى، )عبد الكرمي الكرمي(، د *
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 *إلى بائعي البالد
 إبراىيم طوقاف

 

عػػػػػػػان بػػػػػػػاعوا   البػػػػػػػػالدى إلػػػػػػػى أعػػػػػػػداًئهٍم طمى
 قػػػػػػد ييعػػػػػػذركفى لػػػػػػو أفَّ الجػػػػػػوعى أرغمهػػػػػػمٍ 
 كبػيٍلغىػػػػػػػةي العػػػػػػػارً  ًعنػػػػػػػدى الجػػػػػػػوع تلًفظيهػػػػػػػا

: اسػػػميها "كطػػػنه"   تلػػػك الػػػبالدي إذا قلػػػتى
 اعي كال تعلَّمػػػػػػػػػػػػػتى أفَّ الخصػػػػػػػػػػػػػمى خػػػػػػػػػػػػػدٌ 

 (صىػػػػػػيارفةه ) ،أعػػػػػػداؤنا، منػػػػػػذ ي أٍف كػػػػػػانوا
 لهفػػػػػي ، كالقػػػػػد جنيػػػػػتى علػػػػػى األحفػػػػػادً 

 اعي تيٍحػػػػػػػػػػػػرزيهي للٌمػػػػػػػػػػػػكغػػػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػػػذىبي ا
نشػػػػػػأتى بهػػػػػػا ػػػػػػٍر بموتػػػػػػكى فػػػػػػي أرض و  فكّْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمػػػػػػػػػػاًؿ لًكٌنمػػػػػػػػػػا أكطػػػػػػػػػػانىهم بػػػػػػػػػػاعوا
 كاهلًل مػػػػػػػا عطشػػػػػػػوا يومػػػػػػػان كال جػػػػػػػاعوا 

 بػػػػػوؿً  العػػػػػارً  ردَّاعي نفػػػػػسه لهػػػػػا عػػػػػن ق
 أطمػػػػػػػػػاعي ، كدكفى الفىٍهػػػػػػػػػم ال يفهمػػػػػػػػػوف

 ، )زيرَّاعي(كنحػػػػػػني، منػػػػػػذ ىبطنػػػػػػا األرضى 
 اعي إلػػػػػػػػى اليهػػػػػػػػوًد بكػػػػػػػػم قيربػػػػػػػػى كأطبػػػػػػػػ

ـه  ا  ، كأتبػػػػػػػػػػػػاعي كىػػػػػػػػػػػػم عبيػػػػػػػػػػػػده، كخػػػػػػػػػػػػدَّ
ػػػػػػػػػػػرابى كمػػػػػػػػػػػا تدريػػػػػػػػػػػو لٌمػػػػػػػػػػػاعي   إف السَّ
 كاتػػػػػػػػرٍؾ لقبػػػػػػػػرؾى أرضػػػػػػػػان طولهػػػػػػػػا بػػػػػػػػاعي 

 

 
  

                                                 
 .1966،  بريوت دار اآلداب، 26، ص براىيمإيوان طوقان، إبراىيم، د *
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 *السمىاًسرىة
 إبراىيم طوقاف

 

 أمَّػػػػػػػػػا سماسػػػػػػػػػػرةي الػػػػػػػػػػبالد فعصػػػػػػػػػػبة ه 
ػػػػػػػػػو  إبلػػػػػػػػػيسي أعلػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػاغران إفالسى
 يتنعَّمػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ميكػػػػػػػػػػػػػػػػرَّمين، كأنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا

 نجػػػػػػدتها، كإف أنكػػػػػػرتىهمىػػػػػػٍم أىػػػػػػلي 
 يػػػػػػػػػػتمُّ خرابيهػػػػػػػػػػاكبهػػػػػػػػػػم  ،كحماتيهػػػػػػػػػػا

 كمػػػن العجائػػػب إٍف كشػػػفتى قػػػدكرىم
 كيف الخالصي إذا النفوس تزاحمتٍ 

 

 

 عػػػػػػػػاره علػػػػػػػػى أىػػػػػػػػل الػػػػػػػػبالد بقاؤىػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػا تحقَّػػػػػػػػػػػػػػق عنػػػػػػػػػػػػػػده إغراؤىػػػػػػػػػػػػػػا   لمَّ
 لنعػػػػػػػػػػػيمهم عػػػػػػػػػػػمَّ الػػػػػػػػػػػبالد شػػػػػػػػػػػقاؤىا 

 !زعماؤىػػػػػػػػا ،كأنفػػػػػػػػك راغػػػػػػػػم ،كىػػػػػػػػمي 
عيهػػػػػػػػػػا  كشػػػػػػػػػػراؤىا كعلػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػديهٍم بػىيػٍ

 غطاؤىػػػػػػػػػػػا ،بعضىػػػػػػػػػػػهنَّ  أفَّ الجرائػػػػػػػػػػػد،
 تػػػػػػػػػػػػػدافعٍت أىواؤىػػػػػػػػػػػػػا، ك أطماعيهػػػػػػػػػػػػػا

 

 
  

                                                 
 .1966 بريوت ،دار اآلداب ،69، ص براىيمإيوان طوقان، إبراىيم، د *
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 *القدس
 إبراىيم طوقاف

 

 دارى الزعامػػػػػػة كاألحػػػػػػزاًب كػػػػػػاف لنػػػػػػا
 ًك ناشػػػػئة ن ىػػػػل تػػػػذكرين كقػػػػد جاءتٍػػػػ

ػػػػػػدىٍت يومػػػػػػان أخػػػػػػا ثقػػػػػػةو   تػىػػػػػػوىدُّ لػػػػػػو كىجى
 مػػػا كػػػاف كفػػػؤان عفيػػػفى الػػػنفس كافليهػػػا
 كال أفػػػادٍت سػػػول األىحقػػػاد تيضػػػرمها

 قػػػػػػي لهػػػػػػا حطبػػػػػػان لٍ كلػػػػػم تبػػػػػػاؿً بمػػػػػػا تػي 
نبػػػػػػػػػػذكىا بعػػػػػػػػػػدما    قيًتلىػػػػػػػػػػتٍ قضػػػػػػػػػػية ه
 

 

 قضػػػػػػػػية ه فيػػػػػػػػًك، ضػػػػػػػػيَّعنا أمانيهػػػػػػػػا
 ٍفػػػػػػػػػػػديهاغنيػػػػػػػػػػػةن دكنهػػػػػػػػػػػا األركاحي تػى  
 يحميهػػػػػػػػالػػػػػػػػديًك ييوًسػػػػػػػػعيها بػػػػػػػػٌران ك  
 كال أبيٌػػػػػػػان حمػػػػػػػيَّ األىنػػػػػػػف راعيهػػػػػػػا 

( كتيػػػػػ  كيهاذٍ فػػػػػوؽ الػػػػػبالد )زعامػػػػػاته
ـً   كال بػػػػػػػػػأمّْ   النػػػػػػػػػاس ترميهػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػرا

 مػػػػا ضػػػػرَّ لػػػػو فتحػػػػوا قبػػػػران يواريهػػػػا
 

 
 

  

                                                 
 .1966 ، بريوتالطبعة الثانية، دار اآلداب ،67، ص براىيمإيوان طوقان، إبراىيم، د *
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 *أنتم
 إبراىيم طوقاف

 

 ةٍ )المخلصػػػػػػػػػػػػػوف( للوطنيَّػػػػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػػػػتم
 أنػػػػػػػتم العػػػػػػػػاملوف مػػػػػػػػن غيػػػػػػػػر قػػػػػػػػوؿو 

 )بيػػػػػػػػػافه( مػػػػػػػػػنكم يعػػػػػػػػػادؿ جيشػػػػػػػػػان ك
 نػػػػػػػػػا( مػػػػػػػػػنكم يػىػػػػػػػػػريدُّ علي)اجتمػػػػػػػػػاعه ك

 كخػػػػالصي الػػػػبالًد صػػػػار علػػػػى البػػػػاب
ػػػػدنا )أفضػػػػالكم(  اغيػػػػر أنَّػػػػ ،مػػػػا جىحى

 نا بقيَّػػػػػػػػػػة ه مػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػالدو يٍ فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػد
 

 

 

 

 !ةٍ أنػػػػػػػتمي الحػػػػػػػاملوف عػػػػػػػبءى القضػػػػػػػيَّ 
 !ةٍ قويَّػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػارؾى اهللي فػػػػػػػػػػي الزنػػػػػػػػػػود ال

 ةٍ بمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّات زحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الحربيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ةٍ غػػػػػػػػابرى المجػػػػػػػػًد مػػػػػػػػن فتػػػػػػػػوح أيميَّػػػػػػػػ
 ةٍ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت أعيػػػػػػػػػػػػػػػػػاديه الورديَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :ةٍ لػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػػي نفوسػػػػػػػػػنا أيمنيَّػػػػػػػػػ

 ةٍ فاسػػػػػػػػػتريحوا كػػػػػػػػػيال تطيػػػػػػػػػر البقيٌػػػػػػػػػ
 

 

 

 
 
 
  

                                                 
 .1966، بريوت الطبعة الثانية ،دار اآلداب ،73، ص براىيمإيوان طوقان، إبراىيم، د *
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 *أنا آت إلى ظل عينيك

 حمود دركيشم

 
 كنتً   ،المغنين رتجَّ صوتي اعندما 

 ةٍ الدـ حين تصير الشوارع غاب لغةى 
 ةٍ .. يصير الحنين جريمكتصير العيوف زجاجان 

 ةٍ ال تموتي على شيريفات الكآب
 على شفتيك احتفاؿٍ  كل لوفو 

 بالليالي التي انصرمت.. بالنهار الذم سوؼ يأتي
 ؿاجعلي رقبتي عتبات التحوٌ 

 ر الجباؿٍ بًسفٍ  أكؿى سطرو 
 الجباؿ التي أصبحت سيلَّمان نحو موتي!

 م كظهرؾكالسياط التي احترقت فوؽ ظهر 
 :سوؼ تبقى سؤاؿٍ 

 أين سمسار كل المنابر؟
 ؟. كاف يلوؾ حجارة قبرم كقبرؾ.أين الذم كاف

 

 ما الذم يجعل الكلمات عرايا؟
 ، كفحم الليالي مرايا؟ما الذم يجعل الريح شوكان 
 كيثقب عظمي؟ ،ما الذم ينزع الجلد عني

 ؟ةٍ ما الذم يجعل القلب مثل القذيف

                                                 
 ، دار العودة، بريوت.43حبيبيت تنهض من نومها"، ص "ديوان ،زلمود، درويش *
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 للبيارؽ؟كضلوع المغنين سارية 
 ؟ةٍ ما الذم يفرش النار تحت سرير الخليف

 ما الذم يجعل الشفتين صواعق؟
 غير حزف المصٌفد حين يرل

 و.. أمو.. حبوأختى 
بين أيدم الجنود  لعبة ن

 ةٍ كبين سماسرة الخيطيب الحامي
 بين نارين: نار من البيت تأتي

 ةٍ كنار من الضاحي
 . كيأتيفيعض القيود.

 إلى الموت.. يأتي
 لّْ عينيك.. يأتيإلى ظ

 
 إلى ظلّْ عينيك.. آتو  أنا آتو 

 ةٍ ط فوؽ الشفاه المعادمن كتاب الكالـ المحنٌ 
 ةٍ أكلٍت فرسي، في الطريق، جراد

 ةٍ سحاب ،مٌزقٍت جبهتي، في الطريق
 !ةٍ صلبتني على الطريق ذباب

  فاغفرم لي
  اغفرم لي.. كل ىذا الهواف

 !انتمائي إلى ىامش يحترؽٍ 
 ةٍ كاغفرم لي قراب

 ربطتني بزكبعة في كؤكس الورؽٍ 
 كاجعليني شهيد الدفاعً 
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  عن العشب
  كالحب

 كالسخرية
 عن غبار الشوارع أك عن غبار الشجرٍ 

 ، جميع النساءً عن عيوف النساءً 
 كعن حركات الحجرٍ 

 أحب الصليب الذم ال ييحبٍ  جعلينيكا
 بريقان صغيران بعينيك اجعلينيك 

 !حين يناـ اللهبٍ 
 

 إلى ظلّْ عينيك.. آتً  أنا آتو 
 وٍ مثل نسر يبيعوف ريش جناحً 

 وٍ كيبيعوف نار جراحً 
 كباعوا الوطنٍ  ..بقناع

 يالمغنٌ  بعصا يكسركف بها كلمات
 ي. إنها الحرب كل التمنٌ ثم قالوا: اذبحوا كاذبحوا.

 ..كفرُّ  كرّّ   :م قالوا: ىي الحربث
 .ثم فركا.
  كفركا..
 كفركا..

 كتباىوا.. تباىوا:
 ، كأكدكا بكل الوطن!كشتمان أكسعوىم ىجاء 

 ثم قالوا: مغٌني فلسطين خاف الحقوؿ!
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 لست يا سادتي بهلوافٍ 
 لم أدٌؽ الطبوؿٍ 

 :لن أقوؿٍ 
 نحن شمس الزمافٍ 

 فارجموني بكل الشعارات يا سادتي
 !لست يا سادتي.. بهلوافٍ 

 

 قةٍ حين كانت يدام السياج، ككنًت حدي
 لعبوا النرد تحت ظالؿ النعاسً 

 حين كانت سياط جهنم تشرب جلدم
 شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي!

 

 حين مرت طوابير فرسانهم في المرايا
 ، كقالوا:نا على بيت شعرو ساكمو 

 . كل السبايا.ألهبوا الخيل
 من خياـ المنافي أقبلتٍ  أقبلتٍ 
 للذم باعو..  ! لم يكن جرحنا غير منبرو كذبوا

 باع حطين.. 
 منبرٍ باع السيوؼ ليبني 
 .!نحو مجد الكراسي
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 *نهر يموت من العطش
 محمود دركيش

 ،كاف نهره ىنا
 كلو ضٌفتاف

 ،سماكيَّةه أرضىعىٍتوي السحابى الميقىطَّرى   كأيّّ 
 نهره صغيره يسير على مهلو

 نازالن من أعالي الجباؿ
ـٍ   يزكر القرل كالخيا

 خفيف لطيفو  كضيفو 
 كيحمل للغىٍور أشجارى دفلى كنخل

 : للساىرين على ضفتيو كيضحك
 اشربوا لىبىنى الغيمً "

 كاسقوا الخيوؿ
ـٍ   "كطيركا إلى القدس كالشا

 كاف يغني فركسيةن مرةن 
 ةن..مىر  كىولن 

 كاف نهران لو ضفتاف
 الميقىطَّر كأيُـّ سماكيٌةه أرضعتو السحابى 

 لكنهم خطفوا أيمَّو
 ماء فأصيب بسكتةً 

!.عطشان  -على مهلوً -كمات 

                                                 
 .2008، رياض الرّيس للكتب والنشر، بريوت 81أثر الفراشة، ص  ،درويش، زلمود *
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 *إف أردنا

 محمود دركيش
 ،سنصيري شعبان إف أىردنا

 ،حين نعلم أىننا لسنا مالئكةن 
 الشرَّ ليس من اختصاص اآلخرينٍ  كأىفَّ 

 
 ،سنصير شعبان حين ال نتلو صالة الشكر للوطن المقدَّسً 

 .. كلما كجد الفقيري عشاءىه
 
 دكف محاكمةٍ  ،كالسلطافى  صير شعبان حين نشتم حاجبى السلطافً سن
 

 الراقصةٍ  سنصير شعبان حين يكتب شاعره كصفان إباحيان لبطنً 
 

 ،سنصير شعبان حين ننسى ما تقوؿي لنا القبيلة..
  حين يػيٍعلي الفردي 

 من شأف التفاصيل الصغيرةٍ 
 

  كال يقوؿ:، سنصير شعبان حين ينظر كاتبه نحو النجـو
 كأجمٍل! الدنا أىعلى..ب
 

 سنصير شعبان حين تحمي شرطةي اآلداب غانيةن كزانيةن من 
 الضرب المبرّْح في الشوارٍع!

                                                 
ً.2008شر ًبريوتً ًرياضًالرّيسًللكتبًوالن93"أثرًالفراشة" ًصًً درويش ًزلمود *
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 سول  وسنصير شعبان حين ال يتذكَّري الفردي الفلسطينيُّ رايتى 

 كيـو نكبتو فقطٍ ، كفي مسابقة الجماؿً  ،في ملعب الكرة الفسيحً 
 

  آيةن  ذف للمغنّْي أىف يرتّْلؤٍ حين يػي ، إف أردنا ،سنصير شعبان 
 في حفل الزكاج الميٍختىلطٍ  "الرحمن"سورة من 
 

 .كحين نحتـر الغىلىٍط! سنصير شعبان حين نحتـر الصوابى 
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 * مأساة النرجس ملهاة الفضة
 محمود دركيش

 
 عادكا..

 من آخر النفىق الطويل إلى مراياىم.. كعادكا
، كعادكا حين استعادكا ًمٍلحى ًإخوتهٍم،  فرادل أىك جماعاتو

 القالع ًإلى البسيط من الكالـٍ من أىساطيًر الدفاع عن 
 

 لن يرفعوا من بعدي أىيديػىهيٍم كال راياًتهٍم للمعجزات ًإذا أىرادكا
 عادكا ليحتفلوا بماء كجودىم، كييرتّْبوا ىذا الهواءٍ 

ـٍ كيزكّْجوا أىبناءىم لبناتهم  ، كيرقّْصوا جىسىدان توارل في الرخا
 

 ان للشتاءٍ كثوم ،كباميةن  ،كيػيعىلّْقوا بسيقيوفهٍم بىصىالن 
ـٍ  ،كليحلبوا أىثداء مىاًعزًىمٍ   كغيمان ساؿى من ريش الحما

 

 عادكا على أىطراؼ ىاجسهم إلى جيغرافيا السحًر اإًللهي
 كإلى بساط الموز في أىرض التضاريس القديمٍة:

 ، جبله على بحرو 
  ،كخلف الذكريات بحيرتاف

 كساحله لألنبياءً 
 .الليموفً  كشارعه لركائحً 

 فهي أمكنةه كأىزمنةه تيغيّْر أىىلها ..المنافيكأىمَّا 
 كىي المساءي ًإذا تدلَّى من نوافذى ال تطلُّ على أىحدٍ 

                                                 
 .1993، دار اجلديد، بريوت 51، أرى ما أريد، ص درويش، زلمود *
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 لهايكىي الوصوؿي إلى السواحل فوؽ مركبة أىضاعٍت خ
 كىي البلدٍ  ،كىي الطيوري إذا تمادت في مديح غنائها

 كاختصر الطبيعة في جىسىدٍ  كقد انتمى للعرش..
 

 من شماؿ الشاـ عادكا ،ككأىنهم عادكا ..
 عادكا ، ككأىنهم عادكا من الجيزر الصغيرة في المحيط الرحبً 

 كعادكا  ،كمن سىبي بال عددو ، بال عىدىدو  من فتوحاتو 
 ككأىنهم عادكا كعودة ظٌل مئذنة إلى صوت المؤٌذف في المغيبٍ 

 لم تسخر الطرقاتي منهم مثلما سخر الغريبي من الغريبٍ 
ـٍ فاض النهىرٍ النهر ىاجسهم، تػىلىعٍ   ثىمى أ

 كلراية الصفصاؼ عرَّاؼه يػيعىلّْقيها على ما ساؿ من ذىًب القمرٍ 
 

 لنعبٍد  ..من الدنيا ىل نستطيع بناء معبدنا على مترو 
بإ في ذبابةٍ  عداء كالسرّْ سماء كاألالحشرات كاأل خالقى   ؟الميخى

 ٍد جطراؼ حاضرنا لنسألى إعادة الماضي إىل نستطيع 
 ؟ةٍ كتب الزماف على الكتاب بال كتاب  فوؽ صخرتنا لمن
 لنصمدٍ  سماكمٍّ  أغنيةو على حجرو  ىل نستطيع غناءى 

 ؟كيًل السحابةٍ أال بتإىا لألساطير التي لم نستطع تغييرى 
 ىل يستطيع بريدينا المائيُّ أىف يأىتي على منقار ىيٍدىيدٍ 

 ؟ةٍ كيعيدى من سىبىًإ رسالتػىنىا لنؤمن بالخيرافًة كالغراب
 

 تشبُّ من السفوح إلى األعالي ألحصنةو  ميتَّسعه  في التيو
 وف الليالييحثٌ  ، ميتَّسعه لفرسافو القاعً  صوبى  كمن السفوح تخرُّ 

 إف الليالي كيلَّها ليله كإف الموت قتله في الليالي
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  يا نشيدي خيًذ العناصرى كيلَّها
 ان فدىران ر كاصعٍد بنا دى

 كي نرل من سيرة اإلنساف ما سييعيدينا
 -مكانًنىا-لًة العبث الطويل إلى المكاف رح من

 كاصعد بنا ًقمىمى الحراب لكي نيطلَّ على المدينةً 
 أىنتى أدرل بالمكاف، كقػيوَّة األىشياء فينا

 أىنت أدرل بالزماف..
 

  .. خذني ًإلى حىجىرو 
 ألجلس قرب جيتار البعيدً 

  .. خذني إلى قىمىرو 
 ألعرؼ ما تبقَّى من شركدم

 ..خذني إلى كىتىرو 
 يىشيٌد البحرى للبرّْ الشريدً   

 ..خذني إلى سىفىرو 
 قليًل الموت في شرياًف عودً   

 ..خذني إلى مىطىرو 
 على قرميد منزلنا الوحيدً   
 

 خذني إليَّ ألىنتمي لجنازتي في يـو عيدم
 خذني إلى عيدم شهيدان في بنفسجة الشهيدً 

 عادكا، كلكن لم أىعيٍد..
 إلى ىناؾ من الوريد إلى الوريدً  خذني ىناؾ
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 كاستعادكا ،عادكا إلى ما كاف فيهم من منازؿى 
ـى الحرير على البحيرات المضيئة  كاستعادكا ،قىدى

 ما ضاع من قاموسهم: زيتوفى ريكمىا في مخٌيلة الجنودً 
  توراةى كنعافى الدفينةى تحت أنقاض الهياكلً 

 "أكرشليم"ك "صيورى "بين 
ـً "تهبُّ من  "قػيرىٍيشى "خور إلى كطريقى رائحًة الب  الوركدً  "شا

 الشماليّْ الصعودً  "النيل"كغزالةى األبد التي زيٌفت إلى 
 للخلودً  "سيومىرى "الوحشيّْ كىٍىوى يػىزيؼُّ  "دجلةى "كإلى فحولًة 

 
 كانوا معان 

 كيػيٍغلىبوفٍ  ،كيػىٍغًلبوف ،كانوا معان يتحاربوف
 كانوا معان 

 األىضداًد أىك نسلى الجنوفٍ يتزكَّجوف كينجبوف سياللةى 
 كانوا معان 

 كيرفعوف على الجحيمٍ  ،يتحالفوف على الشماؿ
 جسرى العبور من الجحيم إلى انتصار الركح فيهم كيلّْهم

  مىٍن ال عىٍقلى في ًإيمانًوً  ،كيعاكدكف الحربى حوؿ العقلً 
 ال ركح فيو..

 

 
 المحرـك من عيٍشًب الخلودً  (جلجامشى )من  ىل نستطيع تناسخى اإلبداعً 

 للرُّكماف أىف يجدكا كجودم  ؟!كمن أثينا بعد ذلك؟ أين نحن اآلف
ـً   كأىف يلدكا جيدكدم ،كأىف يعيدكا نقطةى الدنيا إلى ركما، في الرخا

 .من تفوُّؽ سيفهم
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 فينا من أىثينا  لكنٌ 
نا  ما يجعل البحر القديمى نشيدى

 كنشيدينا حىجىره يىحيكُّ الشمسى فينا
 ،الوضوًح ىو الغموضي  ىأقص ،حىجىره يشعُّ غموضىنا

 .فكيف ندرؾ ما نسينا؟
 

  عادٍت ًإليوً  مه كمري، كما نشاء   ،عاد المسيحي إلى العشاء
 .يى مسرحى الركماف فيناكي تػيغىطٌ   على جديلتها الطويلةً 

 لنمأل راحيتوً .. ىل كاف في الزيتوف ما يكفي من المعنى
بىقان  ،سكينةن  نىا أىلىقان عليًو؟ ،كجركحىوي حى  كندلق ركحى

 

 كيا نشيدي خًذ المعاني كلَّها
 كاصعٍد بنا جرحان فجيرحان 

 ضمًّْد النسيافى 
 كاصعٍد ما استطعتى بنا إلى اإلنسافً 

 كلىحوؿى خيامًو األ
 قػيٌبةى األفًق الميغىطَّى بالنحاسً   يػيلىمّْعي 

  لكي يػىرىل
  ما ال يػىرىل

 من قلًبوً 
 

 كاىبط بنىا نحو المكاف ،كاصعد بنا
 فأىنتى أىدرل بالمكاف
 ..كأىنتى أدرل بالزماف
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 كانوا يرفعوف  كالصحراءً  البحرً  موجً  ،كعلى أىعالي الموجً 
 جزيرةن لوجودىم

 أدافع عن نشيدم ًإني كقد دافعتي عن سىفرم ًإلى قىدىرم
 سأمشي من جديدً  يمن عدم ،بين النخيل كظلّْو المثقوبً 

 سأترؾ للبعيدً  –يقوؿ شاعرىم كقد عادكا–نحو الوجود 
 كانوا يركف بيوتهم خلفى السحابً 

 غاءى ماعزىمثي كيسمعوف 
 يتحسَّسوف قيركفى غزالًف الحكايًة.. ككانوا

 كانوا   ،يضرموف النارى فوؽ التَّلّْ 
 كانوا يعجنوفى فطائرى العيد السعيدً  ،يتبادلوف الهاؿى 

  أىتذكركف؟
ـى غرب  كيرقصوف على الحقائًب ساخرينٍ  تنا ىناؾ؟أىيا

 سوؼ يهجرىا الحنينٍ  كمن بالدو  المنفى البعيدً  من سيرةً 
 ىل تذكركف حصارى قرطاجى األىخيٍر؟

 ىل تذكركف سقوطى صورٍ 
 كالموتى الكبيرٍ  ،كى اإلفرنًج فوؽ الساحًل السورمٌ كممال

 في نهر دجلةى عندما فاضى الرمادي على المدينًة كالعصوٍر؟
 "..ا يا صالح الدينٍ ىا نحن عدن"

 !فابحث عن بىًنينٍ 
 كانوا يعيدكف الحكاية من نهايتها إلى زمن الفكاىةٍ 

 قد تدخل المأساةي في الملهاة يومان 
 قد تدخل الملهاةي في المأساة يومان..

 في نػىٍرجًس المأساة كانوا يسخركفٍ 
 :كيسألوفٍ  ، كانوا يسألوفى من ًفضَّة الملهاةً 
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 أىف مريمى امرأة؟ حين نعلمي  ماذا سنحلمي 
 كانوا يشٌموف الحشائشى كىي تفتح في الجدار ربيعىها كجركحىهم

  لىٍسعىةي القيرَّاًص تشبوي لسعةى األىفعى، كتعيدىم من كل منفى
بىقٍ   كرائحةي الحى

 ممشى للعواطف حين تمشي في منازلها... ..ىٌ ىي قهوة المنف
 

 كانوا يرجعيوفى 
 كيحلموف بأىنهم كصلوا 

 ينزؿ عن أىصابعهم كعن أكتاؼ موتاىم  البحر ألىف
 البطل المسٌجى فوؽ خطوتو األىخيرٍة: ريحانةى : فيجاءىةن  ككانوا يشهدكفى 

 أىىنا يموت على مسدسو كسيندًسًو كعىٍتبىًتًو األخيرٍة؟
 ىنا؟  ؟أىنا يموت

 ؟ىنا كاآلف في شمس الظهيرةٍ 
 كاآلف ىىزَّت إصبعاه بشارًة النصر األخيرةٍ 

 البيًت القديم، كىزَّ أىسوار الجزيرةٍ بوَّابةى 
 كاختتم المسيرةٍ  ،آلف سدَّدى آخرى الخطوات نحو البابا

ـى البحري تحت نوافذ الٌدكر الصغيرةٍ  ،برجوع موتانا  كنا
 

 يىا أيها البطل الذم فينا.. تىمىهٍَّل!
 العمر الميكلَّلٍ  آخرى  أيخرل لنبلغى  ًعٍش ليلة

 ببداية لم تكتمٍل،
 جٍ ل لنكملى رحلةى الحيليم الميضىرٌ خر ًعٍش ليلةن أي 

 يا تاجى شوكتنا، كيا شىفىقى األساطيًر الميتػىوَّجٍ 
 يا أيها البطلي الذم فينا ...تمهٍَّل! .ببدايةو ال تنتهي.
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 ًعٍش ساعةن أيخرل لنبدأ رقصةى النصًر المينػىزَّؿٍ 
 انتظٍر يا أيها البطلي انتظرٍ  ،بعدي  لم ننتصرٍ 

 فعالـى ترحلٍ 
 الوصوًؿ بساعةو؟قبل 

 أيها البطلي   يا
 الذم 

 فينا
 .ٍل!تمهٌ 
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  *كلمات عن العدكاف
 اديَّ توفيق زى 

 
  ..بالدميا 

على حفةً ماء ٍ   أىمسً لم نىٍطف ي
في حفنةً ماء ٍ  الساعة ى  ..كلذا لن نىغرؽ ى

 

 من ىنا مىرُّكا إلى الشرؽً  غمامان أسودا
كحبَّات ً  كالقمح ى كاألطفاؿ ى  الندليقتلوف الزىر ى

 كميدىل كحقدان كقبوران  كيىبيضوف عداكاتو 
 ..من ىنا، سوؼ يعودكف، كًإف طاؿ المدل

 

 ىكذا مات، بال نػىٍعي و على الرمل شهيد ٍ 
 طىٍلقىة ه في رأسو، صيحة ي قهر و ككعيدٍ 
 حىفىر ى القاتل ي في مدفعو رقمان جديدا

 كمضى يبحث، مثل ى الذئب، عن رقم جديدٍ 
 كى طفل ه كليدٍ كعلى بضعة أمتار و ب

 ..عندما مىر َّ على جبهتو السمراءً  جنزير ي حديدٍ 
 

 !(ال تقولوا لي )انتصرنا
 ةٍ من ىزيمرّّ ًإف َّ ىذا النصر ش

 ، كلكنَّانحن ال ننظر للسطحً 
الجريم  ..ةٍ نرل عيٍمق ى

                                                 
 .1968 لسطني للتأليف والرتمجة والنشردار ف ،524 ص، ديوان الوطن احملتلاخلطيب، يوسف،  *
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 !()انتصرنا ال تقولوا لي
 رةٍ ًإننا نعرفها ىذم الشطا
 ًإننا نعرفو الحاكم الذم

 !ةٍ اإلشار ييعطي 
في النَّزعً األىخيرً   ًإنو سىيّْدكم يلهث ي

 ، سحبان ًإننا نسحبو، من أىنًفوً 
 ..إلى القبر الحقيرً 

 

لً   ؟!دو غى ما الذم خبأتموه ي
 يا من سفكتم لي دمي

عيني، كصلبتم قلمي..  كأىخذتم ضوء ى
آمن و  شعب و  ؟لم ييجًرـً كاغتصبتم حىق َّ

 

 ؟!دو غى ما الذم خبأتموه لً 
 عىلىمي يا من أىىنتم

 كفتحتم في جراحاتي جراحان 
 ؟كطعنتم حيليمي

 

 ؟!دو غى ما الذم خبأتموه لً 
! غدان لم يهـز  إف َّ

 ًإنكم تىٍحيىوف من عشرين عامان 
ذا ريكاء ٍ  صيف و  حيٍلم ى

 كتىصيدكف، أًلمرً الغير ً 
كدماءٍ   في بحرً دموع و

 ًإنكم تبنوف لليوـً 
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نيعلي البناءٍ   كإنَّا ًلغد و
 ، كأىعلىبحرو من ًإننا أىعمق ي 

 من مصابيحً السماءٍ 
من ىذا المدل الميمتد ّْ  إف فينا نفسان   أطوؿ ى

 في قلبً الفضاءٍ 
 

أىكرثتكم، يا تيرل،  ؟!ؿٍ القنانصف ى  أىم ُّ أـي ٍّ
 ؟، كىاتيك الجباؿٍ (ناءى (، )سياأليرديفٌ )أكرثتكم ًضفة ى   أيٍـّ  ُّ أىم

من يسلب حقان بالقتاؿٍ   ًإف َّ
 ؟!إذا الميزاف ماؿٍ  كىيف يحمي حقو يومان 

 

 ؟ ثم ماذا بعدي 
 :ال أىدرم، كلكن

ما أىدريو أىف األىرض ى   حيبلى كالسنينٍ كيل ُّ
ما أىدريو أىف الحق ال يفنى،   كيل ُّ

 كال يقول عليو غاصبوفٍ 
ىذم، لم ييعمَّر فاتحوفٍ   !كعلى أرًضي ى

 

 فارفعوا أيديىكم عن شعبنا
حىطىب ٍ   ال تطعموا النار ى

 ةظهرً سفينكيف تحيىوف على 
 ؟بٍ كتعادكف محيطان من لىهى 

 رفعوا أىيًديىكم عن شعبنااف
 يا أىيُّها الصيم ُّ الذين

 مألكا آذانىهم قيطنان كطينٍ 
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 ًإننا للمرةً  األلف نقوؿ:
 نحن ال نأكل ي لحم ى اآلخرينٍ 

أطفاالن، كال نصرع ناسان آمنينٍ   نحن ال نذبح ي
 ،نحن ال ننهب بيتان، أك جىنى حقلو 

 نطفي عيوفٍ كال 
 ةٍ نحن ال نسرؽ آثاران قديم

 ةٍ نحن ال نعرؼ ما طعم الجريم
 نحن ال نحرؽ أسفاران، 

 كال نكسر أقالمان،
 كال نبتز َّ ضعف ى اآلخرينٍ 

 

 فارفعوا أيديكم عن شعبنا
 يا أيُّها الصم ُّ الذين

 مألكا آذانىهم قيطنان كطينٍ 
 إننا للمرةً  األلفً  نقوؿ:

 ال! كىحق ّْ الضوءً 
لن نفقد ذرٌ  من  !ةٍ ىذا الترابً الحير ّْ

 ..لن ننحني للنار كالفوالذً يومان ًإننا 
 !هٍ قيد شعرى 

 يحدث أف يكبو الهيماـ كبوة ه ىذم ككم
 إنها للخلف كانت خطوة ن 

لألماـ!  .من أجلً عىٍشر و
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 *قوس اإلسراء
 لياس خليل زخرياإ

 
 تبٌلل الدمعة أصابعي الحٌرل

 القاسيكألقي برأسي على ذلك المسند 
 ثم أمٌرغ جبهتي في مقلب جبهتك

 كأستلقي في القدر النائم 
 كأغرؽ كجهي حتى أتعب

 فأنتفض من بين أدكات الموت:
 انتفاضة الموت!

 

 كخطوتي خطوة..
 خطوة كاحدة..

 تعبتي كلٌما أتحرؾ بعد!
 ما أعمق التراب!

 

 حٌبةه كاحدة.. 
 كوفه في كوف..

 خيطه كاحد..
 ثوبه في ثوب!

 

 الطريق..من ىنا 
 من باب األرض التي ركبت على جوانبها

                                                 
 .1948تشرين األول   7، السنة 9، اجلزء 73رللة  األديب،  ص  *
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 جوانب السماء
 من صور اإلنساف الذم يغيب كجهو 

 كتبقى حبات دمائو 
 في كل ملمس، كعلى كل جناح..

 

 لو جٌست األرض األنامل الحائرة 
 لكاف لكل حصاة نبضه ينبض كحلمه يرؼٌ 

 كىذه المآقي كالقلوب  
 إنما ىي صالة كاضحة لصالة كامنة 

 ىذا المعبد الجديد الذم ندكسو بحوافر األقداـ! في
 

..  كالشباؾ المقفل، قوس عجيب أسرم فيو كل يـو
 ككأنني أزجي نفسي على أعمدة األزؿ..

 رأيتك أمس ترفعين فوؽ الرأس 
 طرفي القوس العجيب
 ثم تلٌفينو حوؿ الزمن 

 كما يلٌف رفقاؤنا األحداث الحبل 
 كالحلميمركف من تحتو مركرى الوىم 

 كيهبطوف فال يهبط بهم سطح األرض..
 

 اإلنساف حٌبةي تراب، لمسها إنساف..
 أماه.. أصبح التراب في مذبح النفس

 بخوران كقربانان..
 يا لعظمة الهيكل

 تحٌطم على قوس الموت قوس اإليماف...
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  *ىزيمة النصر
 راضي صدكؽ

 
 فػػػػػػػػػػػػػق فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػرؤلخحلػػػػػػػػػػػػػم يال

 

 قمػػػػػػػػػػػػػػران يضػػػػػػػػػػػػػػوم فػػػػػػػػػػػػػػي الحنايػػػػػػػػػػػػػػا 
 ج

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػحم، كالشػػػػػػػػػػػػػػػػجوفالليػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 تثيػػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػايا 
 

 يػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدس، صػػػػػػػػػػػػػمتك قاتػػػػػػػػػػػػػل
 

 كػػػػػػػػػػػػػم تصػػػػػػػػػػػػػبرين علػػػػػػػػػػػػػى الرزايػػػػػػػػػػػػػا! 
 ج

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تنطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين، لعلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 ج

 قػػػػػػػػػػػػػد يخجلػػػػػػػػػػػػػوف مػػػػػػػػػػػػػن الخطايػػػػػػػػػػػػػا 
 جج

 رٌدم  الرمػػػػػػػػػػػػػػاح إلػػػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػػػدكر
 

 فقػػػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػػػبعت مػػػػػػػػػػػػػػػػن الباليػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػدس كاىبػػػػػػػػػػػػػػة الخلػػػػػػػػػػػػػػود
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي دمايػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكػػػػػػػػػػػػػػػػػاد أ 
 ج

 قصػػػػػػػػػػػػػػػػػفوا المػػػػػػػػػػػػػػػػػآذف كالقبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا حكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعوا  
 

 النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر؟! تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىزيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 ج

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتظل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجمهم منايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 
  

                                                 
 .1948متوز  27، السنة 7، اجلزء 35رللة  األديب،  ص  *
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 *رسـو في بهو عربي
 أمل دنقل

 

 (1 ) 
 األكلى على الجدار: اللَّوحةي 

 "ةٍ ليلى "الدمشقيَّ 
 ،" ترنو لمغيًب الشمسً من شرفًة "الحمراءً 

 ةٍ ترنو للخيوًط البيرتقاليَّ 
 ةٍ ، كفسقيَّ ككرمة ه أندلسيَّة

 كالغباٍر!كطبقاتي الصمًت 
 : نقش

 )موالم، ال غالب إال اهلل!(
 

 (2 ) 
 اللوحة ي األخرل.. بال إطاٍر:

 للمسجد األقصى.. 
 (كافى قبلى أف يحترؽى الركاؽٍ )ك 
 ، كالبراؽٍ قبًة الصخرةً ك 

 !كآية تآكلٍت حركفها الصغارٍ 
 : نقش

 )موالم، ال غالب إال النار!(
 

                                                 
 .1995بريوت ، دار العودة ،386، ص األعمال الشعرية الكاملة  ،دنقل، أمل *
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 (3 ) 
الخطوطً  الدامية ي  :الخيوطٍ ، كالواىية ي اللوحة ي

 لعاشق محترؽً األجفاف ٍ 
 كاف اسموي "سىرحاف"

 !على شىفىا السُّقوطٍ ، يمسكي بندقيةن 
 : نقش

 ، "ةٍ )بيني كبين الناسً تلك "الشٍَّعر
 !(ةٍ يقبضي فوؽ الجمر، "ةٍ لكن من يقبضي فوؽى "الثور

 
 (4 ) 

األخير  :ةٍ اللوحة ي
 خريطة مبتورةي األجزاءٍ 
 كاف اسميها "سيناٍء"

 سوداء ٍ كلطخة ه 
 ةٍ تمأل كل الصور 

 : نقش
في الذؿ كأسنافً المٍشطٍ   .. )الناسي سواسية ه

 !(في لحيًة شيخً النفطٍ .. ينكسركف كأسناف المشط
 

 
 كتابة في دفتر االستقباؿ:

ا  ال تسألي النيل أف ييعطي كأف يىًلدى
 ال تسألي أبدا

 إٌني ألفتحي عيني )حين أفتحيها!(
 !كلكٍن ال أرل أحدا ،على كثيرو 
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 (خاتمة)
 ؟آه من ييوقفي في رأسي الطواحينى 

 ؟كمن ينزعي من قلبي السكاكينى 
 ؟كمن يقتلي أطفالي المساكينى 

 المفركشًة الحمراءيكبركا في الشُّقًق ً  لئالٌ 
.. ..خٌدامينى  .. مأبونينى  قٌوادينى

أطفالي المساكينى   ؟من يقتل ي
..لكيال يصبحوا في الغىًد   شٌحاذينى

 يستجدكفى أصحابى الدكاكين..
..  كأبوابى المرابينى

 ..لسياراًت أصحاًب الماليينً الرياحينى  يبيعوف
 كفي "المترك" يبيعوف الدبابيسى ك"يس"

 كينسلُّوف في الليل..
"  يبيعوف "الجىعىارينى

 ألفواج الغزاة السائحيٍن!
 ىذه األرضي التي ما كعدى اهلل بها..

 مىٍن خرجوا من صيلبها..
 غرسوا في تربها..كان

 كانطرحوا في حيبّْها..
 ميٍستىشهديٍن!

" آمنيٍن!!  .فادخلوىا "بسالـو
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 *خطاب غير تاريخي على قبر صالح الدين
 أمل دنقل

 
 ..أنت تسترخي أخيران 

 يا صالحى الدينٍ  ..فوداعان 
 يا أيها الطبلي البدائيُّ الذم تراقصى الموتى

 ..و المجنوفٍ على إيقاع
 الفلّْينٍ يا قارب 

 ةٍ القراصن تتهم سفني للعرب الغرقى الذين شتٌ 
 نةٍ كأدركتهم لعنة الفراع

 ةٍ .. بعد سنكسنةن 
 صارت لهم "حطيٍن"

 كسيرى الغًد العنػٌينٍ ، كأي تميمةى الطفلً 
يا()جبل التوباد حيٌ   اؾ الحى

 )كسقى اهلل ثرانا األجنبي!(
 

 رؾ ٍ مرت خيوؿي التي 
 ؾٍ مرٍت خيوؿي الشرٍ 
  كٍ مرت خيوؿ الملٍ 

 مرت خيوؿ التترً الباقينٍ 
  ،جيالن بعد جيل ،كنحن

 ةٍ في ميادين المراىن

                                                 
 .1995 بريوت، دار العودة ،470، ص األعمال الشعرية الكاملة  ،دنقل، أمل *
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 !ةٍ نموت تحت األحصن
 ، في جرائد التهوينكأنت في المذياع 

 ستوقفي الفارينٍ ت
 : "حطيٍن"..تخطب فيهم صائحان 
 كترتدم العقاؿى تارةن،

 كترتدم مالبس الفدائيينٍ 
 كتشربي الشامى مع الجنود

 ةٍ الخشنفي المعسكرات 
 ةٍ حتى تسترد المدفى المرتهىن ،كترفع الرايةى 

 كتطلق النارى على جوادؾى المسكينٍ 
 أيها الزعيمي  ..حتى سقطت

 !ةٍ كاغتالتك أيدم الكهن
 

 )كطني لو شغلتي بالخلد عنو..(
 نفسي!( -لمجلس األمن-نازعتني )
 

 يا صالح الدين نمٍ 
 . تتدلى فوؽ قبرؾ الوركدي .نمٍ 

 !كالمظليينٍ 
 ساىركف في نافذًة الحنينٍ كنحن 

 نيقشر التفاحى بالسكينٍ 
 كنسأؿ اهلل "القركض الحسنة"!

 ..آميٍن. :فاتحةن 
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 *الممثٌلوف
 انيػنزار قبٌ 

 

 ؟متى سترحلوفٍ 
 على رؤكسكيم ٍ انهار ى  المسرحي 

 ؟متى سترحلوفٍ 
في القاعةً يشتموفى   .... يبصقيوف ٍ كالناس ي

لكم ٍ كانت ٍ   فلسطين ي
 الثمينً تأكيليوفٍ .. ، من بػىٍيًضهادجاجةن 

 كانتٍ  فلسطين ي لكم ٍ 
 الذم بو تتاجركف ٍ قميص ى عثماف ى 

 

 ..طيوبى لكيمٍ 
  على يدٍيكيمٍ  أصبحتٍ حدكدينا

 ..من كىرىؽ و 
 .."تيٍشكىركفٍ "فألف ي 

  بالديناأصبحت ٍ على يدٍيكيم ٍ 
ميبىاحىة ن   ..امرأة ن

 "!تيٍشكىركفٍ "فألف ي 
 

انتػىهىت ٍ  حيزىيٍػرىاف ى  ..حرب ي
بعدىىا حرب و طيّْبيوف ٍ ، ك فكيل ُّ  ..نحن ي

 أخبارينىا جيّْدة ه 
                                                 

 .110، ص 3بريوت ج  ،منشورات نزار قباين ،األعمال السياسية الكاملة قباين، نزار، *
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 ..ما يكيوف ٍ على أحسن ً  ،كالحمد ي هللً  ،كحالينا
النراجيل ً   ما يكيوف ٍ على أحسن ً جىٍمر ي

الز    زالىتٍ  ماٍىر ً كطاكالت ي
 على أحسنً ما يكيوف ٍ 

المزركع ي   في سمائًناكالقىمىر ي
الوجوً   ..يكيوف ٍ ما  ، على أحسنً ميدىكَّر ي

 " زى فيرك "كصوت ي 
 :يأتيمن الفردىكس ً 
راًجعيوفٍ   (..)نحن ي

في ثيابًنا اليهود ي  تػىغىٍلغىل ى
 ..(راًجعيوفٍ )نحن ي ك

 صاركا على ًمترىٍينً من أبوابًنا
راًجعيوفٍ   (..ك)نحن ي

 ناموا على فراًشنا
راًجعيوفٍ   (..ك)نحن ي

 :نقولىوي أف ٍ ما نملك ي ككل ُّ 
 (..لراًجعيوفٍ )إنا إلى اهلل ً 

 

 حرب ي حزيراف ى انتػىهىتٍ  ..
 ..ما يكيوفٍ على أحسن ً  ،كالحمد ي هلل ،كحالينا

 عاًطلوف ٍ الفكر ً كيتَّابينا على رصيف ً 
 يأكيليوف ٍ  السلطافً من مطبخ ً 

 يضربيوف ٍ بسيفو الطويل ً 
من قػيريكف ٍ كيتَّابينا  ، ما مارسوا التفكير ى
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 ..لم يػيٍقتػىليوا
 ..لم ييٍصلىبيوا
 الموت كالجينيوف ٍ على حدكد ً لم يقفوا 

 في إجازة و كيتَّابينا يحيوف ى 
التاريخ ً   ..يسكينيوفٍ كخارج ى

انتهت ٍ  حزيراف ى  حرب ي
الصباحً   ، ما تغيػَّرىت ٍ جرائد ي

الكبيرىة ي   .. ما تغيػَّرىت ٍ الحمراءي األحريؼ ي
النىٍكراءي  العارية ي  .. ما تغيػَّرىت ٍ الصيوىر ي

 ..يلهثوفٍ كالناس ي 
 الجٍنس يلهثوف ٍ  تحت سياطً 
 ..يسقيطيوفٍ  ..الحمراءً األحرؼً الكبيرة ً  تحت سياطً 

كالثيرافً في بالدنا  ..الناس ي
 ..ييؤخىذيكفٍ باألحمرً الفىاًقع ً 

 

حزيراف ى   ..انتػىهىت ٍ حرب ي
 ..شيءٍ كضاع ى كل ُّ 

الرفيعي   ، كالحصوف ٍ كالقالعي  ،الشرؼ ي
 ..، كالبنيوف ٍ كالماؿي 
  ..لكٌننا

في   :ةٍ محطٌةً اإلذاعى باقيوف ى
 (تيهدم إلى كالدىا سالمىهافاطمة ه )

عن أعماًمو ً  يسأؿ ي  .. في غٌزةو )كخالد ه
 (كأين يقطينيوفٍ 
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 (كضعتٍ مولودىىا قد)نفيسة ه 
على شهادة ً كسامر ه )  (ةٍ الكفاءى حاز ى

  ..)فطمئنونا عنكيمي 
 (التسعوفٍ عنوانينا الميخيَّم ي 

 

انتػىهىتٍ .. حزيراف ى  حرب ي
شيئا ن   لم يكينٍ ..كأف َّ

كالعيييوف ٍ   لم تختلفٍ أمامىنا الوجوه ي
التفتيش عاد  ..لمفتّْشيوف ٍ .. كاتٍ محاكم ي

 كالدكنكشوتيُّوف.. ما زالوا ييشىخّْصيوف ٍ 
من صيعيوبة البكاء ً   كالناس ي

 يضحكوفٍ ..
قانًعيوفٍ ..  كنحن ي

 ..ٍلمً قانًعيوفٍ .. كالسّْ قانًعيوفٍ  بالحربً 
 ..قانًعيوفٍ كالبػىٍرد ً .. قانًعيوفٍ بالحىر ّْ 

 ..قاًنعيوفٍ ٍسل .. كالنبالعيٍقمً قانًعيوفٍ 
ما في لىٍوًحنىا المحفوظ ً    ..في السماءبكيل ّْ

 ..قانًعيوفٍ 
 

أفٍ نقولىوي  ما نملك ي  :ككل ُّ
 ..(لراًجعيوفٍ )إنَّا إلى اهلل ً 

ًمن أركانًوا المىٍسرىح ي  ..حترؽ ى
 !!الممثٌػليوفٍ  ،بػىٍعدي  ،كلم يىميتٍ 

1968 
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*ىواًمشي على دىٍفتًر النىٍكسىة  
 انيػنزار قبٌ 

 
 :يا أيُّها األطفاؿٍ 

 من المحيط للخليج، أنتيمي سنابلي اآلماؿٍ 
 كأنتيمي الجيلي الذم سيكسر األغالؿٍ 

 ..كيقتلي األىفيوفى في رؤكسنا
 ..كيقتل الخياؿٍ 

 
 :يا أيُّها األطفاؿي 

 أنتٍم، بعدي، طيّْبوفٍ  
 طاىركفٍ كطاىركفى، كالندل كالثلج، 

 كا عن جيلنا المهزكـً يا أىطفاؿٍ ؤ ال تقر 
 ..فنحني خائبوفٍ 

 كنحني، مثلى ًقٍشرة البطيخ، تافهوفٍ 
 منخوركف. .كنحني، منخوركفى 
 ..منخوركفى كالنعاؿٍ 

 
 ال تقرأكا أىخبارىنا
 ال تقبلوا أىفكارىنا
 ال تقتفوا آثارىنا

                                                 
 .بريوت ، منشورات نزار قباين ، 69ص   ،3األعمال السياسية الكاملة ج ،قباين، نزار *
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 عاؿٍ جيلي القيًء، كالزيىرمّْ، كالسُّ  فنحني 
 ..الدٍجل، كالرقص على الحباؿٍ كنحني جيلي 

 
 :يا أىيُّها األىطفاؿٍ 

 ..يا مطرى الربيع، يا سنابلى اآلماؿٍ 
 ةٍ أنتٍم بذكري الخٍصب في حياتنا العقيمى 

 ةٍ كأنتمي الجيلي الذم سيهـز الهزيمى 
 

1967 
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 *ىواًمشي على دىفتًر الهىزيمىة
 انيػنزار قبٌ 

 
 يا كىطىني الغارؽى في دمائًوً 

 المىٍطعيوفي في إبائًوً يا أيُّها 
.. مدينة ن  مدينة ن
.. نافذة ن  نافذة ن

.. غىمىامة ن  غىمىامة ن
.. حىمىامة ن  حىمىامة ن

.. ًمٍئذنة ن  ًمٍئذنة ن
ـٍ ..  أخاؼي أف أيٍقرًئىكى السَّالى

 
 ييسافري الًخٍنجري في عيريكبتي
 يسافري الًخٍنجري في ريجيولتي

قيٍطري  ة؟ىل ىذه ىزيمة ه
قوميٌ   ة؟أـ ىذه ىزيمة ه

 .!أـ ىذه ىزيمتي؟
 
 

                                                 
 .بريوت ، منشورات نزار قباين ،499ص  ،6األعمال السياسية الكاملة ج قباين، نزار *
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 *ورل(ٍسميها )الشاالبحثي عن سٌيدة و 
 انيػنزار قبٌ 

 

 يتكسَّري كطني
 ..مثلى قوارير الفىخَّارٍ 

قىًرضي ا  أليمَّةي بين الماًء كبين الماءً تػىنػٍ
كبحارٍ   ..تهاجري أسماؾ ه

هىاري بناياتي التاريًخ جداران بعد جداٍر..  تػىنػٍ
 كأنا أتأمَّلي ما تعرضوي الشاشةي 

 من أخبار العاٍر..
يىاءو -الدكلًة، يػيٍعلني  كميذيعي   :-دكفى حى

 ..نَّا قد حقَّقنا النىٍصرى إ"
 ..بفىٍضًل نضىاًؿ الًحٍزبً 

 .!"كفىٍضًل الضيٌباًط األحرارٍ 
 

 
 
 

 
  

                                                 
 .بريوت ،منشورات نزار قباين ،577ص ، 6ج ،األعمال السياسية الكاملة، قباين نزار *
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 *حوار مع عربي أضاع فرسو
 نزار قباني

 
 تسمعني الصحراءٍ كانٍت  لو

 لطلبتي إليها..
ًلمىاًت..ر أف تتوقَّفى عن تػىفٍ   يخ مالييًن الكى

ًلمىاتٍ   ما زلنا منذ القرف السابع نأكيلي ألياؼى الكى
 نتزحلقي في صىٍمغ الراءاتٍ 

 نتدحرجي من أعلى الهىاءىاتٍ 
ـي على ىجو جريرو..  كننا

 فيقي على دمع الخىٍنسىاٍء..كن
 

 السابًع..ما زلنا منذي القرف 
 خارجى خارطة األشياٍء..

 ..نترقَّبي عىٍنتىرةى العىٍبسي
 يجيءي على فػىرىسو بيضاٍء..

 جى عنَّا كيٍربػىتػىنىارٌ ليف
 كيريدَّ طوابيرى األعداٍء..

 ما زلنا نقضيمي كالفئراف..
 تًنا الفيقىهىاءٍ مواعظى ساد

 (..نػىٍقرىأي )معركؼى اإلسكافي
ماٍء(  كنقرأ )أخبارى النيدى

                                                 
  ، منشورات نزار قباين، بريوت. 217، ص 3قباين نزار، األعمال السياسية الكاملة ، ج *
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ا  ًت جحا..كنيكى
 ك)رجوعى الشيخ(..

رىاٍء(..  كقٌصةى )داحسى كالغىبػٍ
 

 يا بػىلىدم الطٌيبى يا بػىلىدم..
 الًكٍلمىةي كانىٍت عيٍصفيوران 

 كجىعىٍلنىا منها..
 سيوؽى بػىغىاٍء..

..كالزُّ  .. كالخىطَّ الكوفيَّ  ٍخريؼى
 ككيلَّ أالعيب البػيلىغىاءٍ 

 غيبارى فصاحًتنا ككىنىٍست
 العصماٍء..كجميعى قصائدنا 

 يا بػىلىدم..
ٍيلي   كيف تموتي الخى

 عىرىاٍء؟؟شُّ يبقى إال ال كال
 

 يافا الليموفي،  تبي فيلو يك
 بيالتٍ ألرسلى آالؼى القي 

 تعطينا بعضى رسائًلها.. "طبريٌا"لو أفَّ بحيرة 
 ٍت..الحترؽى القارلءي كالصىفىحىا

 لو أف القدسى لها شفةه، 
نػىقىٍت في فمها الصٌ   لىواتٍ الٍختػى

 ..لو أفٌ 
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 كما تيٍجدم )لو أفَّ( كنحني نسافري في المأساةٍ 
 كنىميدُّ إلى األرض الميٍحتػىلًَّة حىٍبالن شعرمَّ الكىًلمىاتٍ 

 كنىميدُّ ليافا منديالن طيرّْزى بالدمع.. 
 عىواتٍ كبالدٌ 

.. يا بػىلىدم  يا بػىلىدم الطّْيبى
ًلمىاٍت..ذىبىحى   ٍتكى سكاكيني الكى
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 *فيركز زنابق لمزىرية
 سميح القاسم

 

  ..من أين يا صديقة
 ؟ المزىريةٍ  حملتً 
 ؟ الشقيةٍ  كالنظرةى 

 ..من القدس العتيقةٍ 
 

  ..كمن ترل رأيتً 
  ؟في عتمة القناطرٍ 

 ؟ شعبنا المهاجرٍ  من
  ؟كما ترل سمعتً 

 

  بنت عمكٍ  رأيتي 
 في طاقة حزينةٍ 

  تبوح للمدينةٍ 
  ..بهمها كىمكٍ 

 

 في الشوارعٍ  رأيتي 
 من العيوفٍ  ليالن 

 بكوفٍ خوة يأك 
 ..ضائعٍ  لف طفلو أك 
 
 

                                                 
 .1970 بريوت ر العودة،دا ،69ص القاسم، مسيح،  رلموعة "دخان الرباكني"، *



- 218 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

252 
 

  رأيت في المداخنٍ  
 جريحةٍ  عصفورةن 

 كسيحةٍ   كطفلةن 
  ..تبكي على المآذفٍ 

 

 ..من أين يا صديقة
 ؟المزىريةٍ  حملتً 
 ؟ الشقيةٍ  كالنظرةى 

 

 بن عمي اىناؾ يا 
 المزىريةٍ  حملتي 
  الشقيةٍ  كالنظرةى 
 عن أمي  كقصةن 

 ..عن أمي الضحيةٍ 
 

 لدم يا صديقة 
 حمراءٍ  زنابقه 

 دماءٍ  لوانهاأ
 ..من القدس العتيقةٍ 

 

  حزينةٍ  زنبقةه 
 من دـ بنت عمي
 كجدتها مذبوحةٍ 
 في طاقة مفتوحةٍ 
 تصيح بالمدينةٍ 
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 :قولوا إلبن عمي
  زنبقة بريئةٍ 

  مفقوءةٍ  لةو من مقٍ 
  :لكنها تنادم

 أراؾ يا بالدم
  ..أراؾ يا بالدم

 
 زنبقة ريٌانةٍ 
  محركقةٍ من طفلة 

 :تصيح يا خليقةٍ 
  نا عطشانةٍ أ مهالن 
 ..نا عطشانةٍ أ مهالن 

 
 يا صديقةٍ  إليك

 زنابقي الحمراءٍ 
  زنابقي الدماءٍ 

  :كي تكمل الهديةٍ 
 ةٍ كمزىريٌ  ده رٍ كى 
 ةٍ كمزىريٌ  ده رٍ كى 

 ..من القدس العتيقةٍ 
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 *بكائية إلى شمس حزيراف
 عبد الوىاب البياتي

 
 نا في مقاىي الشرؽً تٍ طحنى 

 حربي الكلماتٍ 
 كالسيوؼي الخشبيةٍ 

 كفرسافي الهواء كاألكاذيبي 
 أك قطاةٍ  نحن لم نقتل بعيران 

 نجرب لعبةى الموًت، لم
 كلم نلعب مع الفرسافً 

 أك نرىن إلى الموت جوادٍ 
 نحن لم نجعل من الجرح دكاةٍ 

 فوؽ حصاةٍ  كمن الحبر دمان 
 

 شغلتنا الترىاتٍ 
 بعضنا بعضان  فقتلنا

 كىا نحن فيتاتٍ 
 في مقاىي الشرؽً 

 نصطاد الذبابٍ 
 نرتدم أقنعة األحياًء،

 في مزبلة التاريًخ،
 أشباه رجاؿ

                                                 
 .1972بريوت،  ، دار العودة،336 ص، 2ج و،يوانالبيايت، عبد الوىاب، د *
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 لم نيعلق جرسان 
 أك حمارٍ  في ذيل ىرٍّ 

 أك نػىقيٍل لألعور الدجاًؿ:
 ؟بأذياؿ الفرارٍ  تى ًلٍم لذٍ 

 
 نحن جيل الموت بالمجاف،

 جيل الصدقاتٍ 
 ىزمتنا في مقاىي الشرؽً 

 حربي الكلماتٍ 
 التي تختاؿي كالطواكيس 
 موت الكبرياءٍ  في ساحاتً 

 كمقاالت الذيوؿ األدعياءٍ 
 

 آه لىطٍّْخ ىذه الصفحة،
،  ىذا الخبر الكاذبى

 يا سارؽ قوت الفقراءٍ 
 حذاء األمراءك 

 بدـ الصدؽً 
 ٍت مثل فقاعات الهواءٍ كم

 لم نػىعيٍد نقول على لعق األكاذيبً 
 كتحبير الهيراءٍ 

  كاجترار الترىاتٍ 
 بالمجاف،نحن جيل الموت 

 جيل الصدقاتٍ 
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 كلم نيولىدٍ  لم نىميٍت يومان 
 كلم نعرؼ عذاب الشهداءٍ 

 ؟فلماذا تركونا في العراءٍ 
 

 ..لهيإيا 
 للطيور الجارحات

 نرتدم أسماؿ موتانا،
 كنبكي في حياءٍ 

 آه لم تترؾ على عورتنا
 شمسي حزيرافى رداءٍ 

 ؟كلماذا تركونا للكالبٍ 
 جيفان دكف صالةٍ 

 في كفٍّ  وبالمصلملين الوطن اح
 كفي اآلخرل الترابٍ 

 آه ال تطرد عن الجرح الذبابٍ 
"  فجراحي فمي "أىيوبى

 كآالمي انتظارٍ 
 

 كدـ يطلب ثارٍ 
 لو الكادحين الفقراءإيا 

 نحن لم نيهزـٍ 
 كلكن الطواكيس الكبارٍ 

 ىيزموا ىيٍم كحدىٍم،
 من قبل أف ينفخ ديٌاره بنارٍ 
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 آه يا قبر حكيم ناـ بين الفقراء

 صامتان  يلبس أكفاف الحداد
 صامتان يشعل نارٍ 

 قيم تحدٍَّث:
 ..نحن موتى

 نحن جيل الموت بالمجاف
 ..جيل الصدقاتٍ 
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 *حطين
 حسن عبد اهلل القرشي

 

 ًمػػػٍن يػػػـو )ًحطٌينػػػا()ًحطٌػػػيني( كاخجلتػػػا 
 )الميثنَّػى( فػي جػػًهادًىماك مٍن )خالػدو( 

 ؿي النَّصػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػأفوفه لشػػػػػػػػػػػيعتوً أيىغػػػػػػػػػػػزً 
ػػػػػم اعتػػػػػدكا؟  ػػػػػمي شػػػػػدُّكا نواصػػػػػينا؟ىي  كىي

ػػػػػػػٌردةه  (صػػػػػػػهيوفى )آحػػػػػػػادي   أمشػػػػػػػاجه ميشى
 

 

 يًد الميامينػػػػػػا!الصّْػػػػػػ كاخجلتػػػػػػاهي مػػػػػػن
( مىػػػػن بنػػػػوا آسػػػػاسى ماضػػػػ  يناك)طػػػػارؽو

 ؟كننثنػػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػػأل األقطػػػػػػػػػػارى تأبينػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػواًف ييغطٌينػػػػػػػػػػػػا كييخزينػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػا  للهى

 !تيػػػػػػًذؿُّ ًمػػػػػػٍن أمَّػػػػػػًة العيػػػػػػرًب المىاليينػػػػػػا
 

 
 

 
  

                                                 
  .1979، بريوت الطبعة الثانية ، دار العودة،546ص ، اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
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 *الموشور الفلسطيني
 الماغوطمحمد 

 

 السيوؼ في دمشق..
 الهزيمة في فلسطين..

 المجاعة في السوداف..
 الكحل في اليمن..
 كالعيوف في األردف
 الربيع في الغوطة..

 كالخريف في قاسيوف
 الطبل في حرستا..

 ..كالعرس في دكما
 

 لقد انتهى زمن البطوالت كالشعارات..
 كجاء زمن البطوالت كالشعارات..

 .كالتبريرات. كجاء زمن الخيانات
 طفاؿ كتغريد الطيورف ضحكات األإكمع ذلك ف

 إلى مكاف كتاؼ من مكافو تنقل بالصناديق على األ
 كما تنقل أدكات الصيد كالزينة

 لمضارب الملوؾ كاألمراء!

  

                                                 
 . 2006الطبعة األوىل، دار ادلدى، دمشق،  ،"البدوي األمحر" ،ادلاغوط، زلمد *
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 *رغيف خبزؾ
 راشد حسين

 
 اهلل أىصػػػػػػػػػػػػبح غائبػػػػػػػػػػػػان يػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػيدم؟!

 

المسػػػػػػػجدً    !صػػػػػػادرٍ إذف حتػػػػػػػى بسػػػػػػاط ى
 

 فهػػػػػػػي مػػػػػػػن أمالكػػػػػػػو، كىبًػػػػػػػعً الكنيسػػػػػػػةى 
 

 كىبًػػػػػػػػعً المػػػػػػػػؤذّْف فػػػػػػػػي المػػػػػػػػزاد األىسػػػػػػػػود 
  

 حتػػػػػػػػػػػػػى يتامانػػػػػػػػػػػػػا أىبػػػػػػػػػػػػػوىم غائػػػػػػػػػػػػػب ه 
  

 صػػػػػػػػػػػادر يتامانػػػػػػػػػػػا ًإذف يػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػيدم! 
 

 !؟مػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ ًإنػػػػػػػك ظػػػػػػػالمه  !ال تعتػػػػػػػذرٍ 
 

 !مػػػػػػن قػػػػػػاؿ ًإنػػػػػػك معتػػػػػػدم؟ !ال تعتػػػػػػذرٍ  
 

أف ػػػػػػػرَّرت حتػػػػػػػى السػػػػػػػائماتً غػػػػػػػداة ى  حى
 

) (أىبراىػػػػػػػػػػاـ)أىعطيػػػػػػػػػػت ى    (محمػػػػػػػػػػدً أىرض ى
 

 الجبػػػػػػػػػػػػاؿ طليقػػػػػػػػػػػػةه  فخيولنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػوؽ
 

 كالثػػػػػػػػػػور يستشػػػػػػػػػػفي أىمػػػػػػػػػػاـ الًمػػػػػػػػػػٍذًكد ً  
 

ػػػػػػػو ي  ،ى السػػػػػػػالـكالحقػػػػػػػل ييقرًئيػػػػػػػك ى   فقمحي
  

فػػػػػػػي بيحيػػػػػػػرةً عسػػػػػػػجدً   ػػػػػػػع ى تىجىمَّ  شػػػػػػػكر ه
 

 ( عينقػػػػػػػو مػػػػػػػن حاصػػػػػػػدأك لػػػػػػػم )تيحػػػػػػػرّْر
  

ل  ػػػػػػػػيّْدً قػػػػػػػػاس و أىمػػػػػػػػدفً سى  ؟يصػػػػػػػػبح ًملػػػػػػػػك ى
 

أمػػػػػػدف  ىػػػػػػل  ؟سػػػػػػيدو شػػػػػػعبيك المختػػػػػػار ي
 

 ؟أـ شػػػػػػػعبيك المختػػػػػػػار أىمػػػػػػػدف معتػػػػػػػدم 
 

فػػي يػػدمأنػػا لػػو عصػػرت ي  خبػػًزؾ ى  رغيػػف ى
 

منػػػػػو دمػػػػػي    علػػػػػى يػػػػػدميسػػػػػيل ي لرأيػػػػػت ي
 

 
 

                                                 
 .1968 لسطني للتأليف والرتمجة والنشر،دار ف ،550 ص ،ديوان الوطن احملتل ،اخلطيب، يوسف *
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*أٌمػػتي  

 غازم القصيبي
 

 كىدىاعان.. كىدىاعا
ا ىيوى اٍلقيدسي ًضٍعنىا كىضىاعىا  فػىهىذى

 كىدىاعان.. كىدىاعػػػػا
 ٍهًر في يىًدًىمًذم ًضفَّةي النًىي  فهىا

 ٍشتػىرىٍكىىا كبىاعىاأىمةه ا
 كىدىاعػاكىدىاعان.. 

ا تػيرىابي ًفلىٍسًطينى يػىٍقطفػى   ري دىٍمعان هىذى
 ..اٍلًتيىاعىا كىيػىٍندىل

 

 كيىا شيعىرىاءى اٍلعيريكبىًة الى تػيٍنًشديكا
 بػىٍعدي فًي ًىٍندى ًشٍعرىا

 بػىنىاتي اٍليػىهيوًد أىرىؽُّ دىالىالن كىأىٍعمىقي ًسٍحرا
 أىفٍػتىكي نػىٍهدان كىأىقٍػتىلي ًخٍصرىا "رىاًشيلي "كى 
لىى"كى   الغىًبيَّةي الى تيٍحًسني الرىٍقصى  "لىيػٍ

اٍلبػيٍهمً   جىاًىلةه ًىيى كى
 ..أىٍصبىحي كىٍجهان كىأىٍشبىقي ًعٍطرىا "رىاًشيلي "
 
 

                                                 
 .1982، دار هتامة، جدة 53 ص احلّمى،ديوان  غازي،، القصييب *
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 يػىقيوليوفى: أىٍنًت انٍػهىزىٍمتً 
نىوي اٍلبػيٍؤسي   يػىقيوليوفى: ًإفَّ فىًقيرىًؾ أىٍثخى

 كىٍيفى ييًطيقي فىًقيره ًكفىاحىا؟
؟ فَّ يػىقيوليوفى: إً  هي اٍلمىاؿي  ثىرًيًَّك أٍفسىدى

 كىٍيفى يػىهيزُّ غىًنيه ًسالىحىا؟
 

ٍم يىٍكًذبيوفى  يػىقيوليوف..  لىًكنػَّهى

..  أىٍعًرؼي مىا يىٍجهىليوفٍ  كىأىٍعًرؼي
..  أيًحسًُّك فيَّ

 رىادىري نػىٍبًضٍك.. كىأىفَّ ًدمىاًئي
 خىٍلفى صىٍمًتٍك..  أيٍبًصري مىا يىٍختىًفي
 أىكَّاًه لىٍو تػيٍبًصركف

..  كىسىٍوؼى تػىقيوًمينى
.. سىٍوؼى تػىقيومينى   سىٍوؼى تػىقيومينى

قىينى أىٍنًت.. كىىيٍم يىٍذىىبيوفٍ   تػىبػٍ
 

؟! كىًمٍنًك ميحىمَّدٍ   تىميوتًينى؟ كىٍيفى
 كىًفيًك اٍلًكتىابي الًَّذم نػىوَّرى اٍلكىٍوفى 

 بًاٍلحىقّْ حىتَّى تػىوىرَّدٍ 
 كىًمٍنًك اٍلميثػىنَّى.. كىطىاًرؽي ًمٍنًك..

نَّدٍ كىأى   ٍنًت اٍلميهى
؟!  تىميوتًينى؟ كىٍيفى

ٍىًر أىٍخلىٍد!  .كىأٍنًت ًمنى الدَّ
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 *تساؤالت أماـ العاـ الجديد
 عبد اهلل العثيمين

 

 كنتي أرجو أف أرل لي
 في فلسطين بيارٍؽ..

 (القدسى )أف تعيد 
 من جيشي فيالٍق..

 

 أف أرل يافا الشجيةٍ 
 -مثلما كانت-تتباىى 

 عركسان عربيٍة..
 

 أرجو كنتي 
 كنتي أحلم

 كل عاـ مرَّ بي
 نهري مصائٍب..

 

ـه   ينقضي عا
ـه  ـه كعا  كيمضي بعده عا

 كأنا أغرؽ في نهر المصائٍب..
 

ـه   كانقضى باألمس عا
 دٍت فيو أحاسيسي الكرامٍة..كيئً 

 عٌلمٍتني فيو أمريكا المهانٍة..
                                                 

 .1995، دار العلوم، الرياض 49ديوان ال تسلين، ص  عبد اهلل،، عثيمنيال *
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 عٌلمٍتني كيف أصغي
 لترانيًم اليهوٍد..

 المنابرٍ كيف أتلو عبثى التلموًد من فوؽ 
 كيف تختار الزعاماتي لػػ )شاركف( السجوٍد..

ه المحتلَّ   كيف تيهدم جٍندى
 باقات الوركٍد.. 
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 *نشيج الدـ
 شيوسف طاف

 

   أف أينكّْسى صوتي طويالن   لىٍم يعيٍد ميمًكنان 
   لً كالطحالًب في عشقها الميتىرىٌ    على ميديفو 

   كتزىو قليالن ..  تخبو قليالن 
   لتيغًلقى أبوابها بالتوابيتً 
   حتى سيحاًؽ الشرايينً 

   يا ناسي ىذا الشحوبي ميريبه 
   كأيقًسمي إف الضىبابى ييوسوسي فينا

   كأفَّ الغيبار تقيأى نخوتىوي 
   في كجوًه القبائلً 

   ال تيوغلوا في سراب البشائرً 
   ال تيمًعنوا في السُّرل

   تاه فينا الدليٍل..
 

   ميمًكنان  لىٍم يػىعيدٍ 
   أف أىفيضَّ اشتباؾى جينوني

   كأقفاؿي ًعفًَّتنا
  طلَّقىٍت ميهرىىا بػىٍعدى حىيًض الفضيلةً 

   مىٍن يشتهيها.. لها
   في ًمهرجاف الٌتسوُّؿً  ىىٍل أيسرم عن القوـً 
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   أك أرتمي عند باب األميرً 
   لييوًجزني رىقمان باىتان 

 في ضجيج الهتافاًت؟
 

   مىٍن سىيعيدي يقيني إلى أكًؿ السٍّْربً 
   أك يػىٍفضىحي الًكٍذبة اللولبيةى؟..

   ميٍنذي حضيضو 
   ككلُّ السيوًؼ يواركنىها في الشعاراتً 

   سىٌبٍح بحمًد الشعاراًت!!
   إفَّ عصافيرى )غزةى( تهوم..

   كتأبى الركوعى الذليلٍ   كتهوم
 

   النخيلي.. النخيلٍ 
   كفزاعىةي الكوفً 

   سيورىة النٍّْطعً   أشباحيها ترتدم
   ىل أكدىعى الصمتي أكزارىهي 

   في عىجاًج الصهيٍل؟
   قامتي كالثَّرل  إفَّ موتي ييؤٌرؽي مىٍن راىنوا
   حين يدنو جىنيني الهول

   يػىٍفزىعي المستحيلٍ 
   النخيلي... النخيلٍ 

   كالقطا موغله في الرحيلٍ 
   ييهرّْبي نوـى )الزغاليًل(

   أك فيرجًة االحتضارٍ   ة السُّهدً و من كي 



- 233 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

267 
 

   ميوًحشه ذلك االنتظار
   أف أرل جيثَّتي  لىٍم يعيٍد ممًكنان 

   بين ىذا الرُّكاـ الجىليلٍ 
   قاتلي..

   كاف مينذي انشطاًر الدُّجى
   لحظةن قاتلي لحظةن..

   إنما اآلف نهول معان 
   ال دمي ميٍغلىقه في كتاب اليهودً 

   كال قاتلي عاصمه نفسوي 
   بيننا ألفي بٍحرو 

   يحاصرهي عىلىقه شاىقه 
  .. كسالـه ىزيلٍ 
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 *ماذا تبقى من أرض األنبياء
 فاركؽ جويدة

 

 ؟ماذا تبقى من بالد األنبياءٍ 
 ال شيء غير النجمة السوداءٍ 

 ..ترتع في السماءٍ 
 ال شيء غير مواكب القتلى

 ..ات النساءٍ كأنٌ 
 داحس التيال شيء غير سيوؼ 

ـى  غرستٍ   الموت في الغبراءٍ  سها
 فالكوف تابوته 

 كعين الشمس مشنقةه 
 كتاريخ العركبةً 

 ..أك دماءٍ  سيف بطشو 
 

 ؟ماذا تبقى من بالد األنبياءٍ 
 خمسوف عامان 

 كالحناجر تمأل الدنيا ضجيجان 
 ..ثم تبتلع الهواءٍ 
 خمسوف عامان 

 كالفوارس تحت أقداـ الخيوؿ
 ..في استياءٍ .. كتصرخ تئن في كمدو 
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 خمسوف عامان في المزاد
 ككل جالد يحدؽ في الغنيمة

 ..ثم ينهب ما يشاءٍ 
 خمسوف عامان 

 بنا كالزماف يدكر في سأـو 
 رت الخطىفإذا تعثٌ 

 ..عدنا نهركؿ كالقطيع إلى الوراءٍ 
 خمسوف عامان 

 نشرب األنخاب من زمن الهزائم
 ..نغرؽ الدنيا دموعان بالتعازم كالرثاءٍ 

 اآلف تغلق بابها حتى السماء
 سئمت دعاء العاجزين كىل تيرل

 ؟!يجدم مع السفو الدعاءٍ 
 

 ماذا تبقى من بالد األنبياء؟
 أترل رأيتم كيف بدلت الخيوؿ صهيلها

 ؟كاختنقت بنوبات البكاءٍ ، في مهرجاف العجز
 الموتى  كيف تحترؼ الشعوبي  أترل رأيتم

 ؟كيف تذكب عشقان في الفناءٍ 
 أطفالنا في كل صبحو 

 يرسموف على جدار العمر
 خيالن ال تجيء

 ..تناثر في الفضاءٍ  قنديلو  كطيفى 
 ترتع فوؽ أشالء الصليب كالنجمة السوداءي 
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 تغوص في دـ المآذف
 ..األبرياءٍ  تسرؽ الضحكات من عين الصغار

 
 ماذا تبقى من بالد األنبياء؟

 ؟كالغناءٍ  كالوالئم كالموائد كالتهاني( أكسلو)ما بين 
 الحزينة ماتت فلسطين

 فاجمعوا األبناء حوؿ رفاتها
 ..كابكوا كما تبكي النساءٍ 

 (القدس) خلعوا ثيابى 
 ..ألقوا سرىا المكنوف في قلب العراءٍ 

 ..قاموا عليها كالقطيع
 الهزيلي  ح الجسدي ترنٌ 

 ..تلوثت بالدـ أرض الجنة العذراءٍ 
 

 كانت تحدؽ في الموائد كالسكارل حولها
 ..النجمة السوداءٍ كيقبلوف  يتمايلوف بنشوةو 

 نشركا على الشاشات نعيان داميان 
 كعلى الرفات تعانق األبناء كاألعداء

 ..كتقبلوا فيها العزاءٍ 
 النساءللرجاؿ ك كأمامها اختلطت كجوه 

 ..صاركا في مالمحهم سواءٍ 
 ..ماتت بأيدم العابثين مدينة الشهداءٍ 
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 ماذا تبقى من بالد األنبياء؟
 ؟من أم تاريخ سنبدأ

 أف ضاقت بنا األياـ بعد
 ..كانطفأ الرجاءٍ 

 

 ..يا ليلة اإلسراء عودم بالضياءٍ 
 يتسلل الضوء العنيد من البقيع

 (القدس)إلى ركابي 
 ..تنطلق المآذف بالنداءٍ 

 " محمد"كيطل كجو 
 ..يسرم بو الرحمن نوران في السماء

 ..اهلل أكبر من زماف العجز
 ..من كىن القلوب.. كسكرة الضعفاءٍ 

 أكبر من سيوؼ خانهااهلل 
 األبناء ةي كًخسٌ  الرفاؽ غدري 

 لم يزؿ فوؽ الخليل  جلباب مريم
 ..يضيء في الظلماءٍ 

 في المهد يسرم صوت عيسى
 ..نهران من نقاءٍ  (القدس)في ربوع 

 

 يا ليلة اإلسراء عودم بالضياء
 ىزم بجذع النخلة العذراء

 (القدس)على ربوع  يتساقط األمل الوليد
 ..بعث الشهداءٍ يي  ..تنتفض المآذف
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 تتدفق األنهار.. تشتعل الحرائق
 تستغيث األرض

 ..تهدر ثورة الشرفاءٍ 
 يا ليلة اإلسراء عودم بالضياء

 ..ىزم بجذع النخلة العذراءٍ 
 

 رغم اختناؽ الضوء في عيني
 ..كرغم الموت.. كاألشالءٍ 

 زلت أحلم أف أرل قبل الرحيل ما
 ..رماد طاغية تناثر في الفضاءٍ 

 ت أحلم أف أرل فوؽ المشانقزل ما
 ..كجو جالد قبيح الوجو تصفعو السماءٍ 

 زلت أحلم أف أرل األطفاؿ ما
 يقتسموف قرص الشمس

 ..يختبئوف كاألزىار في دؼء الشتاءٍ 
 
 أف أرل كطنان يعانق صرختيم زلت أحل ما

 ..كيثور في شمم.. كيرفض في إباءٍ 
 يومان  (القدس)أف أرل في  زلت أحلم ما

 يعانق ليلة اإلسراءٍ  اسو صوت قدٌ 
 كيطل كجو اهلل بين ربوعنا

 ..كتعود.. أرض األنبياءٍ 
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 *عاش يسقط
 أحمد مطر

 
 كمثلي ليس يعتذري  ..معذرةن  ا قدسي ي

 مركاأما  فاألمر ،في ما جرل لي يده  ما
  ثري أليس لي  نا ضعيفه أك 

 كالبصري  السمعي  عليَّ  عاره 
  نتحري أ الحرؼً  نا بسيفً أك 
 كقادتي المطر نا اللهيبي أك 

 !؟فمتى سأستعري 
 
 

 رباب الحمى حجري أ فَّ ألو 
  دكنها القدري  فأسان  تي ملٍ حى لى 

 ذري بقي كال تى ىوجاء ال تي 
 !صنامنا بشري أنما ألك

 حذري  الغدر منهم خائفه 
 ف مكركاإ ر يشكو الضعفى كالمكٍ 

  بلحنها الوتري  غنية يجنٌ أفالحرب 
 كالسلم مختصري 
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  مؤتمرو  عً بجذٍ  ليكً إم ىزٌ 
  اقط حولك الهذري يسٌ 

 ..عاش اللهيبي 
 .!!كيسقط المطري 

  



- 241 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

275 
 

 *ذكرل النكبة
 محمد الشيخ محمود صياـ

 

ػػػػػػػػػػلٍ  ػػػػػػػػػػزىاًئمٍ يىػػػػػػػػػػٍذكيري العىػػػػػػػػػػرىبي  ىى ػػػػػػػػػػوُّ غىػػػػػػػػػػاًئمٍ الهى ـى كػػػػػػػػػػافى الجى  ؟ أيَّػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػاًئلي اإلٍعػػػػػػػػػػػػػالىـً تػىٍغػػػػػػػػػػػػػرىؽي  ػػػػػػػػػػػػػزىاًعٍم! ككىسى  ًفػػػػػػػػػػػػػي التَّػػػػػػػػػػػػػبىجًُّح كالمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا قىوًيَّػػػػػػػػػػػػػػاتي العىػػػػػػػػػػػػػػزىاًئمٍ  ٍيجى ػػػػػػػػػػػػػػنا األٍبطىػػػػػػػػػػػػػػاؿي ًفػػػػػػػػػػػػػػي الهى  فجيييوشي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼى يىظىػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ رىاًغػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  –إلرىادىًة األٍبطىػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً -ديكُّنا كعىػػػػػػػػػػػػػػػػ  سى
 

امىػػػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػًرم ػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًئمٍ   كإذا بًنػػػػػػػػػػػػػػػػا قيدَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػا تىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػًرم السَّ  كىمى
 

*  *  * 
ػػػػػػػػػٍل يىػػػػػػػػػٍذكيريكفى  ػػػػػػػػػٍة؟ ؟ىى ػػػػػػػػػًذًه الػػػػػػػػػذٍّْكرىل األلًيمى ػػػػػػػػػى ىى يػىٍنسى  كمىػػػػػػػػػٍن سى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػاًئرىةى العىزًيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػنا تىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػًرم ىينػػػػػػػػػػػػػػػػا كىينػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى خى  كجيييوشي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عىًديمى  كالطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئرىاتي علىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مىرىاًبًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا، ميحىطَّمى
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّعي الغيصىػػػػػػػػػػػػػػػػػصى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػعيوبينا تػىتىجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كشي  الميًمضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةى كالهىزًيمى
 ج

ةٍ  ًسػػػػػػػػػػػػػيمى ػػػػػػػػػػػػػاًئرىنا الجى ػػػػػػػػػػػػػا تيٍحًصػػػػػػػػػػػػػي خىسى  كتىظىػػػػػػػػػػػػػلُّ ًفػػػػػػػػػػػػػي إٍعالىًمهى
 

*  *  * 
ٍيػػػػػػػػفى ضىػػػػػػػػاٍع؟! ٍسػػػػػػػػًجدى األٍقصىػػػػػػػػى الميبػػػػػػػػارىؾى كى  ىػػػػػػػػٍل يػػػػػػػػٍذكيريكفى المى

 ج

ػػػػػػػػػاؿي ًمػػػػػػػػػنى الضَّػػػػػػػػػيىاٍع؟! ػػػػػػػػػٍل عىًمليػػػػػػػػػوا لًيػيٍنًقػػػػػػػػػذىىىا الرّْجى  كالقيػػػػػػػػػٍدسى ىى
 ج

نا ػػػػػػػػػػػاذيؿي ًعٍنػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػًل التَّخى ػػػػػػػػػػػرىـً الطّْبىػػػػػػػػػػػاٍع؟! كىى  سىيىًصػػػػػػػػػػػيري ًمػػػػػػػػػػػٍن كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػلّْ الًبقىػػػػػػػػػػػػػػػاعٍ   كينَّػػػػػػػػػػػػػػػا ككانىػػػػػػػػػػػػػػػٍت أيمَّػػػػػػػػػػػػػػػةي اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػػالىـً ًفػػػػػػػػػػػػػػػي كي
 

ػػػػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػػػػديكُّ بًػػػػػػػػػػػػالى اٍنًقطىػػػػػػػػػػػػاعٍ  ػػػػػػػػػػػػا كاٍسػػػػػػػػػػػػتىبىدَّ ًبهى  ضىػػػػػػػػػػػػلٍَّت خيطىاىى
 

*  *  * 
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ًديػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىهىضىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بعىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًف اهلًل تػىٍبنًػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن جى  لىًكنػَّهى
 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػذىٍت تيضىػػػػػػػػػػػػػػػمّْديىى ػػػػػػػػػػػػػػػا أخى ًديػػػػػػػػػػػػػػػدً كًجرىاحىهى  ًبعىػػػػػػػػػػػػػػػٍزـو ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن حى
 ج

ػػػػػػػػػػػػًدي –لىعىٍمػػػػػػػػػػػػريؾى –إنَّػػػػػػػػػػػػا   دً أيمَّػػػػػػػػػػػػةه كػػػػػػػػػػػػالطٍَّوًد ًفػػػػػػػػػػػػي البىػػػػػػػػػػػػٍأًس الشَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيطىافو مىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكيني كالى تىًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني   دً ، ألمّْ شى
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مىالىيًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني األًدلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًيخو مىًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً كلىهى  ، عىبػٍ
 

*  *  * 

ٍيػػػػػػػػفى لىػػػػػػػػٍم يػيٍبػػػػػػػػًق  غيػػػػػػػػوؿى ككى ػػػػػػػػليوا المى ػػػػػػػػودىاكسى ػػػػػػػػٍم كيجي  الصُّػػػػػػػػميودي لىهي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟! ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل رىأىكا إالَّ أيسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػليوا الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًليًبيينى عىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ىى  كسى
 

ػػػػػػػػػػػػػودىا ػػػػػػػػػػػػليوا اليػىهي يىػػػػػػػػػػػػاًف أيمًَّتنػػػػػػػػػػػػػا الًكػػػػػػػػػػػػرىاـً سى ػػػػػػػػػػػػٍوـى عىػػػػػػػػػػػػٍن ًفتػٍ  كاليػى
 

ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػًبيًل اهللً -ًجيػػػػػػػػػػػػػػػله يػيقىػػػػػػػػػػػػػػػدّْ ػػػػػػػػػػػػػػػوي كىقيػػػػػػػػػػػػػػػودىا –ًفػػػػػػػػػػػػػػػي سى  أنٍػفيسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًجًم،  ػػػػػػػػػػػػػػػػودي بالػػػػػػػػػػػػػػػػدَّـً كالجىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػودىاكيىجي  كالبيطيولىػػػػػػػػػػػػػػػػةي أٍف تىجي
 

*  *  * 

اًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي الزَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىٍت ًبًقصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتها أحى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن سى
 

ٍلػػػػػػػػػػػػًق ًمػػػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػػػاصو كدىانًػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػةو ًلٍلخى  عىػػػػػػػػػػػػٍدالن كحيٍسػػػػػػػػػػػػنى ًسيىاسى
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػًذًه األيَّػػػػػػػػػػػػػػاـً تػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػالهىوىاًف؟! ػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػي ىى  مىػػػػػػػػػػػػػػا بىاليهى
 

بىػػػػػػػػػػػػافً  يىػػػػػػػػػػػػا أيمَّػػػػػػػػػػػػةي  ػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػي األٍرًض عىػػػػػػػػػػػػٍيشه لٍلجى  انٍػتىًفًضػػػػػػػػػػػػي فىمى
 ج

ػػػػػػػػػػػػػافً  ػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػٍن مىكى  أبىػػػػػػػػػػػػػدان كلىػػػػػػػػػػػػػٍيسى ىينىػػػػػػػػػػػػػاؾى للضُّػػػػػػػػػػػػػعىفىاًء ًفيهى
 

*  *  * 
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 *فلسطين
 كماؿ غنيم

 
 كم آه صٌعدىا الفتى لما رآؾً 

 يحبو على جمر األسى حتى يراؾً 
 لم ييخلق الصبر الجميل لغيرنا

 ال ييضير فداؾً  كالصبر شوؾه 
 جمل يلوؾ الشوؾ في أحشائو

 يغلي إف بكت  كالدـ
 عيناؾً  -محمرتين كما اللظى-

 ال تحزني
 يا فجرنا الملفوؼ باألشواؾً 

 بل فٌجرم غضبان يدكر على المآذف
 عاصفان بعداؾً 

 أٌكاه بعد اآله يعصرىا فتاؾً 
 يا ليتها ألفه من األركاح يملكها فداؾً 

 ! يداؾً تكفكفو  اهللى يا كجعان 
 !!. س في ثراؾً اهللى يا دمنا المغمٌ 

 

  

                                                 
 عر.احلديثة للشا الشعرية الوطنية من األعمال *
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 *يا قدس يا حبي الكبير
 خالد أبو العمرين
 

 ؟مػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػاعر المهػػػػػػػػػػػػػػػػدكد فػػػػػػػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػػػػػػن الهزيمػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا بخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافي غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزافو قديمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ببحػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػعر غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر تلكػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ السػػػػػػػػػػػػػػػػػفن العقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 تتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذب األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواج جثتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتح الوليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 كمعلقػػػػػػػػػػػػػات حبرىػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػأس المعربػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػوؽ لوحػػػػػػػػػػػػػاتو دميمػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 كعمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للبحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ترقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػاذا علػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػوتر الرضػػػػػػػػػػػػػػػيع يػػػػػػػػػػػػػػػداعب الصػػػػػػػػػػػػػػػور اليتيمػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 ىل توقظ السكراف صلصلة الحركؼ على جدار الخػوؼ أك تحيػي رميمػةٍ 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أك عويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك تميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 ج

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعار سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمةٍ أك يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الغييَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب زمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 ج

 أك ىػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػياط الشػػػػػػػػػػػػػػػػعر تيلهػػػػػػػػػػػػػػػػب ظهػػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػػيالء بهيمػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 ج

* * * *  * *  * 
 ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 

 ج

 ..مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  ان يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ج

 كتػػػػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػػػػي الليػػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػػغيرٍ  قػػػػػػػػػػػػػػومي قػػػػػػػػػػػػػػد انطفػػػػػػػػػػػػػػأ النهػػػػػػػػػػػػػػاري 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإني راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل زكادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػام يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأنهكنػػػػػػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػػػػػػيرٍ 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 
 ج
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 جج

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديها تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ 
 

 كـٍ ر يافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداعب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفائرىا الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بسػػػػػيف صػػػػػاـر القسػػػػػمات ىنػػػػػدمٍّ صػػػػػميمٍ  أقبػػػػػلٍ : حيفػػػػػا تنػػػػػادم عمرىػػػػػا
 ج

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثَّم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهموـٍ 
 ج

 بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوئها دعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ  دعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مقلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ 
 ج

 صػػػػػػػػػػػػػػػػخورؾ بالنػػػػػػػػػػػػػػػػدل المزخػػػػػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػػػػػي عمقػػػػػػػػػػػػػػػػي تخػػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ أركم 
 ج

 كأعػػػػػػػػػػانق السػػػػػػػػػػرك الػػػػػػػػػػذم ثكلتػػػػػػػػػػو أضػػػػػػػػػػالعي علػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػو األديػػػػػػػػػػمٍ 
 ج

 دعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل راحتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ظلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ 
 

* * * *  * *  * 
 

 ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 ج

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمير
 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخر يبكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأبكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فترثينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور
 

 قبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماء طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحوف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكركالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ 
 ج

 منػػػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػػػوركال تيمٌ .. د تعػػػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػػػاحتيال األٍسػػػػػػػػػػػ.. كأنػػػػػػػػػػػا أدكر
 ججج

 كقبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر كال حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرير
 ج

 يتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكبوف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدو حقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 ج

 ر؟!حميػػ ىػػذا مػػن طالسػػمهم، فهػػل فقهػػتٍ س! كيػػذبحوني كػػي تعػػود القػػد
 ج

 أفػػػػػػػػػػػػػػػػتش عػػػػػػػػػػػػػػػػن نصػػػػػػػػػػػػػػػػير ،قػػػػػػػػػػػػػػػػد فارقػػػػػػػػػػػػػػػػت عينػػػػػػػػػػػػػػػػام أحػػػػػػػػػػػػػػػػداقي
 جج
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 ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 ج

 ..مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ج

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 جج

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوش تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود لألككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 

 إال أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأني القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 

 ..يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 جج
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ العريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 جج

 "فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني "بالوثيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 ج

 كالرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحي أخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 

 كدكاءن كحديقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  كالخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره علومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػو المطػػػػػػػػػػػػػػػػػركد يرفػػػػػػػػػػػػػػػػػع رأسػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الخليقػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ان عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ج

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػوا حقوقػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   ،غلػػػػػػػػػػػػػػػػوه كيمػػػػػػػػػػػػػػػػا ييسػػػػػػػػػػػػػػػػتباح علػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػدركب
 ج

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنزفوا أحالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، أكالده، راياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عركقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايين الدقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ان سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعوف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
 

 كابكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذياع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحف الرفيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

 كلتنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركه علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابر بالعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الرقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ 
 

* * * *  * *  * 
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 *قالوا كقلنا.. كللقدس المقاؿ
 حامد الكابلي

 
 متمرغينٍ  بأف نرل أبناءنا قالوا: الهالؾ

 ىناؾ مجندلينٍ  صرعى بدمائهم، فوؽ الثرل
 أبناءكم متغطرسينٍ  بأف تركاقلت: الهالؾ 

 لم يرعوا اإلسالـ دينٍ ، بذنوبهم، همفي غيٌ 
 

 ..فتيانكم: أكل الفتى
 ..فتيانكم: لعب الفتى

 ..فتيانكم: ناـ الفتى.. كبر الفتى
 ..ثم انتهى كتبلدا  
 

 ..رحل الفتى فتياننا: 
 ..ىجم الفتى فتياننا: 
 ..جرح الفتى.. نزؼ الفتى فتياننا: 
 ..كاستشهداثم ارتقى  

 

 بأف نرل أبناءنا متمرغينٍ  ف الهالؾأكتكررت: 
 !ىناؾ مجندلينٍ  صرعى بدمائهم، فوؽ الثرل

 ميًعزة للمسلمينٍ  يا قومنا ىذم الحياة
 إخبار خير المرسلينٍ  ..ذؿ لنا في تركها

 

                                                 
 للشاعر.احلديثة  الشعرية الوطنية من األعمال *
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  ..عاث العدا في قدسنا.. 
 ذقنا الردل في قدسنا.. 
 ..بيت ىدلسي  ..قتلت ندل في قدسنا.. 
 كاستأسد القرد المهينٍ      

 

 نصلي العدا  بجهادنا.. 
 لهم الردل  بجهادنا.. 
 ..ريمنا الهدل.. دمنا فدا  بجهادنا.. 

 ..لنعانق النصر المبينٍ     
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  *ال تسافر
 سليم يوسف جبراف

 

فيها ..ىنا قفٍ  التي ريبّْيت ى  ال تترؾ األرض ى
اللوز كالرماف فيها  كزرعت ى

 ..كتسلقت الهضابا
العىتابا: مع الليل كغنيت ى  كتناجيت ى

 احلوتي بين يديٌ "
 اترجو شفتيٌ كقطوؼ العنب الناضج ً 

 آه.. ال تبتعدم يا حلوتي
 في الوىٍعرً فأنا من دكف عينيك قطيع تائو ه 

النػَّغىمى  الصوتً يتيم ي مىيّْت ي  ةٍ نام ه
 "آه.. ال تبتعدم يا حلوتي

 
 أمس.. كم غنيت لألحباب

كم خانوا   العهودٍ كاألحباب ي
 كتىشوَّقت إلى الميعاد ً 

في األفقً البعيدٍ   كالميعاد ي
 سىٍوداكينكتغزلت بعينيها، كشىعرً الليل ً 

 كاليـو تناديك كال تسمعها
البليدٍ   أيُّها القلب ي

 
                                                 

 .1968 لسطني للتأليف والرتمجة والنشردار ف ،557 ص ، ديوان الوطن احملتل ،اخلطيب، يوسف *
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كحيد ..ىنا قفٍ   ةٍ ال تترؾ األرض ى
 تسأؿ الدنيا كتبكي:

  :ها أحلىأيٌ "
ال   القمح في أىرضي، كزىر ي  رتقاؿٍ بحقوؿ ي
العنىبً السلطيّْ     ، كالماء الزالؿٍ ككرـك ي
 "؟ةٍ ؿ الموت في غابات أمريكا البعيدأـ حقو   
 

 ..ةٍ . ال تترؾ األرض كحيد.ىنا قفٍ 
الليلً ترجو أف تسافرٍ  قفٍ   ىنا.. إف ذئاب ى

حزين عزالء ى  ةٍ لترل أرضىك ى
يحميها، كيسقي زرعها  بعد أف كاف بها رضواف ي

 ..ةٍ بعد أف كانت مصون
 

 يىغرز باألرضً األظافر ٍ عندىا 
 عندىا يىغتصب الحقلى 

العزالء المنهوكة ى القرية ى  يػىهيد ُّ
في أرض المقابرٍ  أىجدادؾ ى  يذرك عظم ى

 ىنا..  قفٍ 
 كاحد: إف جموع الوطن المسكين صوته 

 .!!"ال تسافر"
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 *قصيدة القدس
 نعيم عرايدة

 
 ٌف حجارة المعابد إ

ـٍ مكدٌ   ..سة بال كئا
 بالكنائس تربط األجراسٌف الحباؿ التي إك 

 ..دتٍ تعقٌ 
  ثمة صرخة طفلو ك 

 في الزكايا المعتمةٍ 
  ..كىو ينادم، ينادم

 ..كال من مجيبٍ 

 
  

                                                 
 .1994مكتبة كل شيء ، حيفا،  ،44ص  عرايدة، نعيم، ديوان "ىنالك دائماً أمنية"، *
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 *كردة الجنوب
 ىند ىاركف

 
 عجبان أسأؿ نفسي كالسؤاؿ

 حائر في الشفتين
 مشرؽ في المقلتين

 ي القبلتينىل مكاف القدس ثان
 ..ةٍ في فلسطين السبيٌ 

 

 كل دربي.. إنو في  كربٌ   ال
 ساكن في كل قلب..
 في ذرل الجوالف.. 

 في عمق الشعورٍ 
 ..فوؽ صيدا.. فوؽ صورٍ 

 

 امتدادان للطغاة (القدس)كأرل 
 حيث أطماع الغزاة..

 أراىا في عيوف عربيةك 
 أزىرت فيها القضية

 في زناد البندقية
 ةزيٌنت زند الصبي

 في حقوؿ البرتقاؿٍ 

                                                 
 .1986منشورات احتاد الكتاب العرب،  ،385ص ادلقاومة يف األدب"، " رلموعة من ادلؤلفني، *
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 ..كعلى ساح القتاؿٍ 
  في دمشق العرب

 ..رمز النضاؿٍ في 
 

 بقلبي مٌرتين: (القدس)كأرل 
 كمثول األنبياء مرة مسرل..
 كمأكل األدعياء مٌرة مسعى..

 ثم أرنو للجنوب
 ..مثلما الدمع يذكبٍ  كأراه

 بارقان في ناظريٌا
 سارقان كىج الثريٌا

 ..كردة الجنوبٍ  يا
 فتحت أكمامك الحمراء

 ..في حدائق الغركبٍ 
  رية الزىراءأكرؽ الح

 ..مفارؽ الدركبٍ في 
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 *الذٌؿ متى غده؟ ..يا ليل
 دةاشريف العرٌ  

 
 

، كالحيػػػػػػػػػػػػػػرةي تدىشػػػػػػػػػػػػػػني  أسػػػػػػػػػػػػػػأؿي
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػواب سػػػػػػػػػػػػػػػػػؤالي أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي  
 

 لػػػػػػػػػػػيسى فلسػػػػػػػػػػػطين اغيتًصػػػػػػػػػػػبىت أكى 
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا نفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

ػػػػػػػػػػػػػٌرد شػػػػػػػػػػػػػعبه أيػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػبإ  شي
 

 فمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعودي ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردَّهي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   كإذا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌزة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهٍم ألمى
 

 كاألقصػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػوجم مسػػػػػػػػػػػػػػجدهي  
 

 أفهػػػػػػػٍل بالشػػػػػػػػجًب نػػػػػػػرٌد..؟ كىػػػػػػػػلٍ 
 

 أسػػػػػػػػػػػلوب الشػػػػػػػػػػػجب نشػػػػػػػػػػػٌددهي؟! 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػوـي كرامتينػػػػػػػػػػػػػػا ديسػػػػػػػػػػػػػػٍت يػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كانتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػردَّهي  
 

 كتحٌكمػػػػػػػػػػػػػػػػػت األعػػػػػػػػػػػػػػػػػداء بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿُّ خبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوردهي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدؿو   مػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػين قتيػػػػػػػػػػػػػػػلو منيجى
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػيرو قػػػػػػػػػػػػػػػد غلَّػػػػػػػػػػػػػػػٍت يػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 كامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأةو تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبي عائلىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 أك شػػػػػػػػػػػػيخو يجهػػػػػػػػػػػػلي مػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػدهي  
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحٌرة   ةن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍت ميرىى
 

 كيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيدهي  
 

 ال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم كالساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّّ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، كييقيّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي! 
 

 أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل السػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى كييعلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 حربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس تؤيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أـ يرضػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاٌلن 
 

 كييعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي السػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى كيغمػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رٌب دىتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 يػػػػػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػػػػػن نرجػػػػػػػػػػػػػػوهي، كنعبػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 ريحمػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ أال فػػػػػػػػػػػػػػػػرىجه يرجػػػػػػػػػػػػػػػػى؟
 

 فقضػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؾ دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػان نحمػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدو ( بوى نا )اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػراءي كعػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ 
 

 فمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يتحٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػق موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي؟ 
 

 بكتػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػػػوجو 
 

 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي تؤٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

                                                 
 .2010،  أيار 5، العدد 80، السنة 47رللة الضاد، ص  *
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 أىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ عالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك
 

 نرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي؟ أك ثٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه  
 

 ىػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػػرو قػػػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػػػبقو
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج يمٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػػػًل ميفارقػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػدنيا
 

 كػػػػػػػػػػػػػػم نتمنٌػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػػػػػػهدهي  
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػرل العربػػػػػػػػػػػػػػٌي لػػػػػػػػػػػػػػوى شػػػػػػػػػػػػػػػأفه 
 

 كيىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤددهي  
 

 يحيػػػػػػػػػػػػا اإلنسػػػػػػػػػػػػافي إلػػػػػػػػػػػػى أجػػػػػػػػػػػػل
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ يواريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهي  
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 *العىمىىجي بركفي الميدىجَّ نػىيٍ 
 محمد عبد الرازؽ أبو مصطفى
 

 

    بٍحػػػػػػػػػري العركبػػػػػػػػػةً  أبػػػػػػػػػٍػحىرىٍت آمالػػػػػػػػػػػيوي 

 وي ػرمػاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشػيطآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوي ك ٍت ر كتصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحَّ 
 

ة ي اللظػػػػػػىػػلوهي أٍعػػػػػػكتطاكلػػػػػػٍت تٍعػػػػػػ    مدى

 ياؤيهي كظػاللػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ػفتضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىلٍت أفٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ثو الػػػػػػػدُّجىػكتثاءىبىػػػػػػػٍت أموىاجػػػػػػػػيوي تٍحػػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػإذا الظػػػػػػػػػػػالـي تجىٍحفلػػػػػػػػػػػػٍت أٍرتالػػيػػػػػػػػػػػػوي 
 ج

 كإذا الػػػػػػػدَّماري مػيكػػػػػػػػػىدَّسه فػػػػػػػي أٍرضػػػػػػػو
 

 ػوي ػل و نػػػػػػػػػػػػػػػػىاءىٍت بػػػػػػػػػػػػػػػوً  أثػٍقالػػػػػػػػػػػػػػػػبتثاقػػيػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػدىل تىٍجتالػيػػػػػػػػوي ػحىطػَّػػػػػػػ   لٍت للرُّعػػػػػػٍػًب ألػػػػػػفي كىسيػٍػػػػػػػلةػكتشػىكػَّػػػػػػ  ٍت علػػػػػػػى كػػػػػػػلّْ المى
 

   كتغػػػػػوصي مػػػػػا بػػػػػينى الرّْقػػػػػابً  تػىجػػػػػػيزُّىا

 فتطػػػػػػػػػػايػىرىٍت مػػػػػػػػػػٍن بىعػػػػػػػػػػٍػضهم أٍكصىالػػيػػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػػػػػػػٍرذمٍت أحػػػػػػػػػػػػػٍوىالنا بجهاتػػػػػػػػػػػػػػًها     كتشى

 كالبىعػػػػػػػػػػٍػضي ال تٍسػػػػػػػػػػعى بػػػػػػػػػػوً  أحػٍوىالػػيػػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػٍت عليػػػػػػوً  رجػالػػيػػػػػػػوي     العركبػػػػػػػػىة ي أٍجػفػػػػػػػػلٍت برجالهػػػػػػػػافػػػػػػػإذا   كالػػػػػػبػىٍعضي قػػػػػػٍد دىاسى
 

: العركبػػػػػػة ي أقلعىػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػٍوطني العىرىبػػػػػػػػػػػيُّ تػػػػػػػػػػػػيٍدمي حالػػيػػػػػػػػػػػػوي  ج  يػػػػػػا أيػػػػػػػُّها البىحػػػػػػػٍري  كالمى
 

 فػػػػػػػػػػػإذا الحػػػػػػػػػػػوىادثي بػػػػػػػػػػػالرَّدل تغػٍتالػػيػػػػػػػػػػػػوي    نةػػىنه تغػىنػػػػػػػػػػَّى بػػػػػػػػػالحىوىادثً  لٍعػػػػػػػػػكىطػػػػػػػػػ
 

 رئػٍبػىالػػيػػػػػػػػػػػػوي  الثَّػػػػػػػػػػػرلكىعػىريٍػنػػػػػػػػػػػػيهٍم تٍحػػػػػػػػػػػتى      تبىادىلػػػػػػػػت الكػػػػػػػػػىوىارثي أىػٍػػػػػػػػػلوي كىطػػػػػػػػػىنه 
 

ػػػػػػػ  وي سػػػػػػػػػػػػوءى العىػػػػػػػػػػػػذابً يػىنالػػيػػػػػػػػػػػػػوي ػكتسوميػػػػػػػػػػػػ ج  وي ػكىطػػػػػػػػىنه تكالبىػػػػػػػت الكػػػػػػػالبي تجوسي
 

 ة و أسػٍمالػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتمىزَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بفػىظا     سػػػػػػػالٍت دمىػػػػػػػاءي بىنٍيػػػػػػػوً  فػػػػػػػوؽى تػيرىابػػػػػػػػًو
 

ا بػػػػػػػػو فغػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػرَّ ديكىيٍػبىػػػػػػػػدى  دكهي ىػػػػػػػػػػػػػىوىلن كيػىطالػػيػػػػػػػػػػػػػوي ػالقػهػػػػػػػػػػػػػٍري يػىٍحػػػػػػػػػػػػ ج   ةػاإلٍنسػػػػػػػػافي شى
 

 كػػػػػػػػػػػػي تٍسػػػػػػػػػػػػػتعدَّ سيهولػػيػػػػػػػػػػػػػػوي كجبىػالػػيػػػػػػػػػػػػػػوي      ال صىػػػٍوتى لألحػػػػػٍرىار يىعػػػػػٍلو فػػػػي الرُّبػػػػى
 ج

تػػػػػػى يػىهػػػػػػػيبَّ إلػػػػػػى الجنػػػػػػوبً شػىمػىالػػيػػػػػػػوي      ال ثػػػػػػػػػػػأرى للثػػػػػػػػػػػوَّار يػىٍرسػػػػػػػػػػػػيمي مػػػػػػػػػػػػىٍوطنان   حى
 ج

 طػيحػًنػػػػػػػػػػػػىٍت علػػػػػػػػػػػى أٍكتارىػػػػػػػػػػػا أطاللػػيػػػػػػػػػػػػوي     ةػإذا صىدىحػػػػػػػػػػىٍت بػػػػػػػػػوً  حػيرّْيَّػػػػػػػػػتى حػػػػػػػػػػى 
 

ػػػػػػػػعوبي جػىريٍػئػػػػػػػػػة  ككأنػػػػػػػػػػػػػػػػَّها بػػػػػػػػػػػػػػػينى اللظػػػػػػػػػػػػػػػى شػىاللػػيػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كإذا تثػػػػػػػػوري بػػػػػػػػوً  الشُّ

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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ػػػػػػػػػػػقطٍت علػػػػػػػػػػػى أٍدرىاجهػػػػػػػػػػػا أنػٍذالػػيػػػػػػػػػػػػوي     يىنػػػػػػٍثاؿي مػػػػػٍن قػػػػػػًمىمً  الجبػػػػػاؿ  مػىهػػػػػػىابىة  سى
 

ػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػػػػىوىٍت أفػٍيىالػػيػػػػػػػػػػػػػػػوي     الطػػػػػػػػػُّغاةً بعػيٍريػػػػػػػػًهافٍت زيمػػػػػػػػىري ػكتكػىشَّ  كلكػػػػػػػػػػػػػػلّْ أبٍػرىىػػػػػػػػػػػػػػػىة و
 

 تاىػػػػػػػػػػػػػػػىٍت بػػػػػػػػػػػػػػوً  أفػػػػػػػػػػػػػػٍػكاريهي كفػًعػىالػػيػػػػػػػػػػػػػػػوي      لكػػػػػػػػنَّ نػػػػػػػػػىٍيركفى المػيدىجػػػػػػػػػَّجى بالعػػػػػػػػػىمىى
 ج

 تٍسػػػػػػػػػػػػعىى بػػػػػػػػػػػػوً  لسيقوطػػػػػػػػػػػػػًوً  أىػٍوىالػػيػػػػػػػػػػػػػوي     ارىا ن مػيتعػىجػٍرفػػػػػػػػػػػػػػطا ن مػيتجػىبّْػػػػػػػػػػػمػيتػىسىلػّْػػػػػػػػػػػ
 ج

 فػػػػػػػػػػػػػوؽى اللهيػػػػػػػػػػػػػبً  نػًعػىالػػيػػػػػػػػػػػػػػوي  وي كيػىزيفُّػػػػػػػػػػػػػ ج   يػػػػػيلقي بػػػػوً  كٍسػػػػط ى الجىحيػػػػػٍمً  جػينونػػػػػيوي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػتى يىحػػػػػػػػػػػػػٍينى ىػىالكػيػػػػػػػػػػػػػ      ان رى ػا الشػَّعػػػػػػٍػبي العىظػػػػػػٍيمي تصىبُّػػػػػػيػػػػػػا أيػػػػػػػُّه  كزىكىالػػيػػػػػػػػػػػػػػوي  وي ػحى
 

 كرجػىالػػيػػػػػػػػػػػػػوي يػيجػٍتػػػػػػػػػػػػػػىثُّ فٍيػػػػػػػػػػػػًو عػىدكُّكػػػػػػػػػػػػػيٍم      فصيػػػػػػػػػموديكٍم نىٍصػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػيبٍينه كاسػػػػػػػػػػًحه 
 

ػػػػ ػػػػيػىٍزحىفي الشَّ هٍيػػػػبي بثػػػػػىٍورىةو ػكسى ٍسػػػػػػػػػجدي األقػػػػػػػػػٍػصىى يىهػػػػػػػػػػًلُّ ىػاللػػيػػػػػػػػػػوي     ٍعبي المى  كالمى
 

 ٍرسه ال يػػػػػػػػػػىزكؿي جػىمػىالػػيػػػػػػػػػػوي ػػٍصري عيػػػػػػػػػكالنػَّػػػػػػػػػ  ج  كالقػػػػػػيٍدسي تػىٍرفػيػػػػػلي فػػػػي قػػػػػىشٍيًب ثيابهػػػػا
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 *سالطين العرب

 محمد عبد الرزاؽ أبو مصطفى  
 

 
 

 كىػػػػػػػم الحمػػػػػػػاة إلػػػػػػػى يهػػػػػػػود بػػػػػػػدعمهم
 

 ضػػػػػػػػاقت عليهػػػػػػػػا بالحصػػػػػػػػار بػػػػػػػػال سػػػػػػػػببٍ  
 

 أحمقػػػػػػػا األعػػػػػػػداء سػػػػػػػلمان عقػػػػػػػدكا مػػػػػػػع 
 يقػػػػػػػػػػػػػػػر المغتصػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  كتمكينػػػػػػػػػػػػػػػان  أمنػػػػػػػػػػػػػػػان    ج

 ج

 سػػػػػػػػػػةن بػػػػػػػػػػاعوا فػػػػػػػػػػػلسطين الحبػيػبػػػػػػػػػػػة خً 
 ج

 جػػػػػػركا الشػػػػػػعوب إلػػػػػػى المهانػػػػػػة بالكػػػػػػذبٍ  
 

 مػػػػػػػػا بػػػػػػػػين أنيػػػػػػػػاب الضػػػػػػػػوارم شػػػػػػػػعبها
 

 بيػػػػػػػػػػع الطريػػػػػػػػػػدة للوحػػػػػػػػػػوش بػػػػػػػػػػال تعػػػػػػػػػػبٍ  
 ج

 يقاسػػػػػػػػػي غربػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػم يرحمػػػػػػػػػوا شػػػػػػػػػعبان 
 ج

 يػػػػػػػػػػػئن كفػػػػػػػػػػػي المقػػػػػػػػػػػابر يغتػػػػػػػػػػػربٍ  ألمػػػػػػػػػػػان  
 

 األطفػػػػاؿ فػػػػي حمػػػػم العػػػػدالػػػػم يرحمػػػػوا 
 

 أقسػػػػػى مػػػػػن المػػػػػوت الرىيػػػػػب إذا اقتػػػػػربٍ  
 

 سػػػػػحبوا علػػػػػى لحػػػػػم الصػػػػػغار سػػػػػيوفهم
 

 صػػػػػػػراخهم قػػػػػػػد فػػػػػػػاؽ أحزمػػػػػػػة الشػػػػػػػهبٍ ك  
 

 شػنػػػػػقوا مصابػػػػػيح البػػػػراءة فػػػػي الدجػػػػػى
 

 فتقلػػػػػػػػػدكا أسػػػػػػػػػمى المناصػػػػػػػػػب ك الرتػػػػػػػػػبٍ  
 

 فػػػػػػي صرخػػػػػػػة ػػػػػػػػرٍ ثي كيػػػػػػػػل لػنػػػػػػػػا إف لػػػػػػم نػػى 
 

 تجتػػػػػث عػػػػػار الصػػػػػمت تختػػػػػرؽ الحجػػػػػبٍ  
 

 فػلػتػلػػعػنػػػػػػػػػوا يػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػزة ذلػػنػػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػػا ظػػػػػػػػل ينػػػػػػػػبض باإلبػػػػػػػػاء لنػػػػػػػػا عصػػػػػػػػبٍ  
 

 لػػتػلػعػنػػػػػػػػػػػػوا فػيػػػػػػػػػػػػنا ضػيػػػػػػػػػػػػاع كػرامػػػػػػػػػػػػػةك 
 جج

 أدبٍ  كأ بػػػػػػػػػػػين الشػػػػػػػػػػػعوب بػػػػػػػػػػػال حيػػػػػػػػػػػاءو  
 جج

 إنػػػػػػػػا ىػربػػنػػػػػػػػا تػحػػػػػػػػت أحػذيػػػػػػػػػػػػة الػعػػػػػػػػدا
 ج

 إنػػػػػػػػا انسػػػػػػػػلخنا مػػػػػػػػن أسػػػػػػػػاطير الحسػػػػػػػػبٍ  
 جج

 مػجػػدنػػػػػػامػػػػا عػػػػػادت األقػػػػػػالـ تػكػتػػػػػب 
 جج

 بػػػػػل تػستػػػػػػحي الصفحػػػػػػات منػػػػػا كالكػػػػػػتبٍ  
 

 الػعػجػػػػػػػز يػخجػػػػػػل مػػػػػن أذل خذالنػػػػػػناك 
 جج

 كالخػػػػػػػزم يبػػصػػػػػػػػقنا علػػػػػػػى مػػػػػػػػر الحػقػػػػػػػػبٍ  
 

 كػرىػػػػػػػػت مواشػيػػػػػػػػنا صػػػػػػػدل غوغائػنػػػػػػػػػا
 

 فأبػػػػػػػػػت بػعػػػػػػػػػػز أف تػػكػػػػػػػػػوف لػنػػػػػػػػػا نػػسػػػػػػػػػبٍ  
 

 
 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 *فلسطين لكك 
 محمد الفي

 
 يا ىلي يا رنين الردل

 الدفوؼٍ كانكسار 
 كيف تغدك السيوؼ على قاتلي خشبان 

 كعليَّ سيوٍؼ؟!
 يا ىلي

 لن أزٌيفى حكمة ىذم الجنازات
 في كرنفاؿ النزيفٍ 

 يا ىلي يا افتضاح الحركؼٍ 
 لن أقوؿ إلى النار يا نار كوني

 سالمان كبردان على قاتلي
 ىىلي طلع منا علينا..كىو ي
 يا ىلي

 سطرنا كاحد كرتابةي 
 نراىا كال تستفيق على خطوناتحدقنا لبالد 

 .كيف تدفعنا لبالد سواىا؟
 
 
 
 
 

                                                 
 .1988أيار  ،44العدد  ،197ص  ،رللة الوحدة *
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 *ياقدس
 أحمد تيمور

 
 .. يا قدس

 يا حزينة الدركبٍ 
 .. قدس يا
 لنا المصلوبٍ ىال  يا
 .. قدس يا
 كتنزؼ الطيوبٍ  ء من جراحهايزيتونة تض يا
 

 .. يا قدس
 يا زماننا المغلوبٍ يا مكاننا المنفي.. 

 ..يا قدسي 
 مدفونة في حبة القلوبٍ  يا شهيدة

 

 يا شيوخنا القدسي 
 كالمكتوبٍ  من عشقنا المقركء قد سئمتٍ 

 -لها في حجرىامنذ مات طف- القدسي 
  بكفها اليمنى جفونها سبلتٍ أقد 

 أذنها التي نجت من الرصاص تٍ أصمَّ  كباليسرل
 عن حماس لغونا المكرر المثقوبٍ 

 

                                                 
 .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،106شعراء الشعوب اإلسالمية"، ص "القدس الشريف بني ،دلصري، حسني رليبا *
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 *سالـ السراب أك سراب السالـ

 يوسف القرضاكم
 

 ملمػػػػػػػػػػػػػن يجػػػػػػػػػػػػػر  فيػػػػػػػػػػػػػا عجبػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كراء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابو النفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ان يظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارغ الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسً  
 

 اءيفػػػػػػػػػػػػػػػػٌرط فػػػػػػػػػػػػػػػػي دـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػهد
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤسً  
 

 كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األرض 
 

 !بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألرخص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
 

 وففػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػهي مي حكػػػػػػػػػيك 
 

 !يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبخسً  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال دكلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 كال أبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس 
 

 كامػػػػػػػػػػػلكضػػػػػػػػػػػاع جهػػػػػػػػػػػاد قػػػػػػػػػػػرف  
 

 دفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمسً  
 

 جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود كلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 !كػػػػػػػػػػػػػػػػأف لػػػػػػػػػػػػػػػػم تغػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػاألمسً  
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين
 

 ؟!بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسً  
 

 فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس
 

 !كجثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال رأسً  
 

 

 

  

                                                 
 .1998القاىرة  ،"القدس قضية كل مسلم" ،القرضاوي، يوسف *
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 *يا أمة اإلسالـ

 أحمد فهمي خطاب
  

 األىػػل يػػا قػػدس عنػػك اليػػـو قػػد رحلػػوا
 

 لػػػػػم يبػػػػػق فػػػػػي الػػػػػدار مػػػػػنهم فػػػػػارس بطػػػػػلي  
 ج

 لػػػػػم يحمػػػػػوا ديػػػػػارىم يػػػػػا قػػػػػدس أىلػػػػػك
 

 كلػػػػػم يبػػػػػالوا بمػػػػػن فػػػػػي الػػػػػدار قػػػػػد دخلػػػػػوا 
 

 سػػػػػػػػػػػكانها تركوىػػػػػػػػػػػا.. كىػػػػػػػػػػػي باكيػػػػػػػػػػػة
 

 علػػػػػػػى حمػػػػػػػاة لهػػػػػػػا كػػػػػػػانوا.. كقػػػػػػػد رحلػػػػػػػوا 
 ج

 لػػػػػم تلػػػػػق مثػػػػػل صػػػػػالح الػػػػػدين ينقػػػػػذىا
 ج

 الرجػػػػػػػػػلي  مإذ نػػػػػػػػػود أك مثػػػػػػػػػل معتصػػػػػػػػػم.. 
 جج

 ىػػػػػػػػػػػو الزماف..بػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػن ال يصػػػػػػػػػػػانعو
 

 يهػػػػػػػػػػاف..كال تعنػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػدكؿي  حتمػػػػػػػػػان  
 

 كاإلسػػػػػػػػالـ..قد رحلػػػػػػػػوابنػػػػػػػػو العركبػػػػػػػػة 
 

 يػػػػا قػػػػدس عنػػػػك.. كمػػػػا فػػػػي غيػػػػرىم أمػػػػلي  
 ج

 القػػدس كالمسػػجد األقصػػى.. كحولهمػػا
 

 أرض النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات..للرحمن تبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 القػػػػػػدس يػػػػػػا أمػػػػػػة اإلسػػػػػػالـ يػػػػػػا عػػػػػػرب
 ج

 لكػػػػػػػػم يقػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػذم قػػػػػػػػد قالػػػػػػػػو الرسػػػػػػػػلي  
 

 ال بػػػػػػػػػد للػػػػػػػػػذئب مػػػػػػػػػن ليػػػػػػػػػث يمزقػػػػػػػػػو
 

 كمػػػػػػػن دـ الػػػػػػػذئب شػػػػػػػبل الليػػػػػػػث ينتهػػػػػػػلي  
 

 

 

 

  

                                                 
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،119، ص"القدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية" ،ادلصري، حسني رليب *
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 *الشريفحدثني القدس 

 محمد عبد العزيز شنب
 

 حػػػػػػػػػػدثني القػػػػػػػػػػدس الشػػػػػػػػػػريف قػػػػػػػػػػائالن 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػازالك بثػػػػػػػػػػػػػػػػان ا"شػػػػػػػػػػػػػػػػاركف" جػػػػػػػػػػػػػػػػاء ع 
 

 لقػػػػػػػػػػػػػد أحػػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػػاحتي حػػػػػػػػػػػػػدائقان 
 

 مػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدماء قػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػرت جػػػػػػػػػػػداكال 
 

 أقػػػػػػػػػػػػػاـ عنػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػجدم مذبحػػػػػػػػػػػػػة
 

 المهلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ مقهقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 يصػػػػػػػػػيح فهػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػم يجػػػػػػػػػد معارضػػػػػػػػػان 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتال 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػال بنػػػػػػػػػػػػػػادؽ كقػػػػػػػػػػػػػػد رأل شػػػػػػػػػػػػػػعبان 
 

 أعػػػػػػػػػػزال زاؿ مػػػػػػػػػػن خمسػػػػػػػػػػين عامػػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػا 
 

 ار فػػػػػػػػػػػػػوؽ كفػػػػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػػػػػحسػػػػػػػػػػػػػالحو األ
 

 ؟مجنػػػػػػػػػػػػػػػػػدال فهػػػػػػػػػػػػػػػػل تعيػػػػػػػػػػػػػػػػػد موطنػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 
 

 
 
 
 

 

  

                                                 
   .15/10/2000العدد:  ،القاىرة ،جريدة األىرام *
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 *أغنية إلى القدس

 أحمد شلبي
 

 بػػػػػػػػػػال يػػػػػػػػػػأسً  يمػػػػػػػػػػن أجلهػػػػػػػػػػا أمشػػػػػػػػػػ
 

 فلقػػػػػػػػػػػػػػد كىبػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػداءىا نفسػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 خلػػػػػػػػػػػػػػف الليالي..رحػػػػػػػػػػػػػػت أتبعهػػػػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػرَّمسً  يكالػػػػػػػػػػػػػػدرب يػػػػػػػػػػػػػػدنين 
 

 يال شػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػن زاد الحيػػػػػػػػػػاة معػػػػػػػػػػ
 

 جراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً إال  
 

 إنػػػػػػػى ألسػػػػػػػمع فػػػػػػػي السػػػػػػػماء صػػػػػػػدل
 

  مػػػػػػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػػػػػػدسً  يصػػػػػػػػػػػػػػػوت ينػػػػػػػػػػػػػػػادين 
 

 الرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحتها
 

 مػػػػػػػػػػػن األحػػػػػػػػػػػزاف مػػػػػػػػػػػا يرسػػػػػػػػػػػي ييرسػػػػػػػػػػػ 
 

 كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػى مآذنػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 تشػػػػػػػػػػػػػػػكو مػػػػػػػػػػػػػػػن اآلثػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالػػػػػػػػػػػػػػػرجسً  
 

 كالعػػػػػػػػرب مػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػوا الطريػػػػػػػػق لهػػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػزرج كػػػػػػػػػػػػػانوا.. كمػػػػػػػػػػػػػن أكسً  
 

 كالػػػػػػػػػػػػريح مػػػػػػػػػػػػا زالػػػػػػػػػػػػت عواصػػػػػػػػػػػػفها 
 

 الثمػػػػػػػػػػػػػػػػار كالغػػػػػػػػػػػػػػػػرسً تػػػػػػػػػػػػػػػػأتي علػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 

 يػػػػػا مػػػػػن سػػػػػكبت الحػػػػػزف فػػػػػي كطنػػػػػي
 

 ة األحػػػػػػػػػػػػػػػػزاف فػػػػػػػػػػػػػػػػي كأسػػػػػػػػػػػػػػػػيكمػػػػػػػػػػػػػػػػرار  
 

 مباىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء تغرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 منػػػػػػػػػػػػػػذ ارتحلػػػػػػػػػػػػػػت ببهجػػػػػػػػػػػػػػة األنػػػػػػػػػػػػػػسً  
 

 ال زلػػػػػػػت أقطػػػػػػػر منػػػػػػػذ غبػػػػػػػت أسػػػػػػػى 
 

 كال يينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ال يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 ال تتركينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي للجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراح غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 
 

 إنػػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػػػريح اليػػػػػػػػػػػػػػػػـو كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
 

 
  

                                                 
 .1، م ج 275البابطني، ص معجم  *
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 *القدس ىانت
 عزت عبد اهلل

 القدس..
 أرض اهلل باألمصار ىانت يا عربٍ 

 كالمسجد األقصى..
 مصلى أنبياء اهلل..
 ..بالرجس اضطربٍ 

 القبلة األكلى..
 ..تئن.. كتحت نير الظلم باتت تنتحبٍ 

 كأنينها.. ال يسمع الصم الدعاء.. كال عجبٍ 
 كالكعبة العصماء في أـ القرل

 لبست على األخت الحداد..فما السبب؟
 ىاؾ السببٍ 

 كلى ميدبران..فالكل 
 يلهو بحق اهلل في الدنيا..

 ..كيسكره الطربٍ 
 كالغضبٍ  سالةً بكالحق يحتاج المركءة كال

 ..الحق يحتاج النصبٍ 
 ..ليس الكالـ أك الخطبٍ 

                                                 
 .2000، القاىرة 33عبد اهلل، عزت، "القدس ىانت"، ص  *
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 ؟سالة كالغضبٍ بأين المركءة كال
 ؟يا من ىرب.. أين الغضبٍ 

 ؟أين الغضبٍ 
 .فالقدس ىانت يا عربٍ 
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  الفصل الثالث
 استنهاض الهمم

 
دأب كثير من المؤرخين على تقسيم زمن الوجود الفرنجي الصليبي في بالد الشاـ إلى 

 مراحل، كىذه المراحل ىي :
 

  :الصدمةمرحلة  .1
تمثلت باالحتالؿ كما تاله من تفوؽ صليبي جعل الغزاة يؤسسوف إماراتهم ك 

 كطرابلس الشاـ، كمملكة بيت المقدس .االستيطانية في الرىا كأنطاكية 
 

  :باشير الصحوة في العالم اإلسالميت .2
حلب، كانتقل  - الزنكية التي شكلت محور: الموصل ر ذلك ببركز األسرةوى لٍ بػى تػى قد ك 

ككاف السبب المباشر لنشوء ىذا المحور  ،ىذا المحور إلى الهجـو بدالن من الدفاع
ـ بالتعاكف  1124ىػ  518ىو الحصار الذم فرضو الصليبيوف على مدينة حلب عاـ 

مع بعض المتآمرين العرب بقيادة "دبيس بن صدقة"، كقد خرج كفد من أىالي حلب 
كعلى رأسهم القاضي ابن الخشاب كقصدكا الموصل التي كانت تحت حكم عماد 

ككانت األسرة الزنكية قد بسطت سلطانها على شماؿ العراؽ كقامت  ،يالدين الزنك
 بغزكات موفقة ضد الوجود الصليبي .

البداية الحقيقية للصحوة كانت بقبوؿ عماد الدين أف يسارع إلى نجدة مدينة حلب 
فتشكل بذلك  ،كيفك عنها الحصار، ثم ضم حلب كشماؿ بالد الشاـ إلى حكمو

كاتخذ عماد الدين مدينة حلب عاصمة لو كمركزان كمنطلقان  ،حلب –محور: الموصل 
كتوج جهاده بتحرير مدينة "الرىا" سنة  ،بي الصليبيك لجهاده ضد االحتالؿ األكر 

 ـ، أم بعد ستة كأربعين عامان من احتاللها. 1144
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 :التفوؽ اإلسالميمرحلة  .3
كسع مملكتو  لذم، اكىو ابن عماد الدين ،بظهور نور الدين الزنكيجلٌيان  كقد بدت

كبدأ يضٌيق الخناؽ على اإلمارات الصليبية، ككاف  ،بضم دمشق كأكثر بالد الشاـ
مشركعو المبرمج بدقة ىو تحرير بيت المقدس، كصنع لذلك المنبر الخشبي في 

 حلب لنقلو إلى المسجد األقصى كقت التحرير. 
الدين، كبلغ التفوؽ كجاء صالح الدين ليستكمل المهمة الجهادية بعد كفاة سيده نور 

 مداه في نصر "حطين" الباىر كتحرير بيت المقدس كمعظم مدف الساحل.
 

فقد تمكن السلطاف  :مرحلة انهيار اإلمارات الصليبية على يد سالطين المماليك .4
المملوكي الظاىر بيبرس من تحرير إمارة أنطاكية، ثم تمكن السلطاف المنصور قالككف 

نهى المهمة ابنو الملك األشرؼ خليل بتحرير عكا عاـ من تحرير إمارة طرابلس، كأ
 سائر المدف كالمناطق من االحتالؿ. هرتطي ، كبذلك 1291

* * * 
 

كىكذا كانت الصحوة اإلسالمية سريعة بعد اإلفاقة من صدمة االحتالؿ، كبدأ الشعر 
 يواكب ىذه الصحوة التي لم تكن مجرد استعدادات عسكرية، كإنما كانت حركة ثقافية
كإعالمية رافقت االستعداد السياسي كاالقتصادم كالعسكرم الذم بدأت مالمحو مع 
عماد الدين ثم ابنو نور الدين الذم يمثل بجدارة مرحلة استنهاض الهمم في تلك 

 الحركب السيئة الذكر.
 كقد تمثلت مرحلة استنهاض الهمم بمظاىر شتى يمكن الوقوؼ عند أبرزىا:

 
الوحدة السياسية في جمع األجزاء المبعثرة من البالد، كإنهاء حالة االقتتاؿ كالصراع  . أ

 بين أجزاء البالد، كبين األسر المتنازعة. 

 



- 271 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

316 
 

التعبئة النفسية كالجهادية لدل أبناء البالد، كتصوير العدكاف بشكلو الحقيقي الخطير،  . ب
 استعدادان لمقاكمتو كدحره في نهاية المطاؼ.

 

ارس كالمكتبات، كتشجيع العلم كالعلماء ليكوف لهم دكرىم المحورم في إنشاء المد . ت
تنوير األفكار كبث الحماسة في النفوس كلٌم الصفوؼ باتجاه ىدؼ التحرير كاستعادة 

 المدف المحتلة.
 

إنهاؾ العدك بعمليات حربية مستمرة كمتالحقة، كعدـ إتاحة الفرصة اللتقاط األنفاس،  . ث
في تقليم أظافر العدك، كالبدء بتحرير كثير من األماكن كقد أفادت ىذه العملية 

 تمهيدان للضربة الكبرل في تحرير بيت المقدس .
* * * 

 
 جميعككاف نور الدين محمود الزنكي المثاؿ كالنموذج لمرحلة استنهاض الهمم على 

المستويات كالمظاىر كاالستعدادات، كال تزاؿ آثاره العمرانية شاىدان على عصره المتميز، 
 العمراف العسكرم، كالتعليمي، كالمدني، كالديني، كالتحصينات الدفاعية.

 
كىكذا عىبىر الشعراء من مرحلة األلم كالصدمة، إلى مرحلة التساؤالت كاتهاـ الذات، 

ل إنهم أسهموا في حوة المتمثلة في كل مراحل الحياة، بكلكنهم سرعاف ما كاكبوا الص
  .صنع ىذه الصحوة

 
كأف الشعر حالة إعالمية كاملة، ككاف في ذلك  ،كنحن نعلم أف الشعر "ديواف العرب"

الوقت يمثل أجهزة اإلعالـ المعاصرة كافة، ككانت القصيدة التي يقولها الشاعر ال تلبث 
، كتغدك محفوظة كمرٌددة كمغٌذية للشعور الجهادم، أف تتناقلها األلسن بسرعة فائقة

كداعية إلى كحدة الصف كنبذ الفيرقة كحشد العزائم، كلهذا رأينا شعراء تلك المرحلة 
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يصفوف كل ما يجرم حولهم من استعداد للجهاد كتحرير األرض، كيحثوف الحكاـ 
 كالجماىير على تلبية نداء األرض المحتلة كصوالن إلى تحريرىا.

* * * 
 

، فقد استفاد العدك الصهيوني من تمزؽ  كلعل أكجو الشبو ليست بعيدة بين األمس كاليـو
الصف العربي كضعف العالم اإلسالمي، كبدأ ىذا العدك اإلعداد لمشركعو االستيطاني منذ 
أكاخر القرف التاسع عشر، كتحالف مع القول االستعمارية خالؿ الحرب العالمية األكلى 

هيار الدكلة العثمانية كخركجها من البالد العربية بما فيها فلسطين كالقدس التي انتهت بان
 الشريف.

ىنػػاؾ التػػي  تجمعػػت تحػػت غطػػاء جامعػػة الػػدكؿ ىنػػا ك كأعقػػب ذلػػك قيػػاـ الػػدكؿ المتنػػاثرة 
س كىقػدٌ اثنتين كعشرين دكلة، كبينها حدكد رسمتها االتفاقػات الدكليػة،  ىاكبلغ عدد ،العربية

بهػا أكثػر مػن الػذين رسػموىا لهػم فػي كػواليس  كحرسػوىا كاىتمػواحػدكد الأبناء ىذه الػدكؿ 
 بية عقب انهيار الدكلة العثمانية.ك السياسات األكر 

 

بين أقطار العالم اإلسالمي زائػران أك مقيمػان يتنٌقل لقد كاف المواطن خالؿ أكثر من ألف سنة 
أك باحثان عن علم أك عمل مػن غيػر أف يسػألو أحػد عػن جػواز سػفر كتأشػيرة دخػوؿ كخػركج، 

فيتزكجػػػوف  ،ف الكثيػػػرين مػػػن ىػػػؤالء كػػػانوا يتخػػػذكف مػػػن البلػػػد اآلخػػػر موطنػػػان إلقػػػامتهمإبػػػل 
سػرية المرتبطػة باألقػاليم كىػذا مػا يفسػر لنػا انتشػار األلقػاب األ ،كيؤسسوف األسر كاألعمػاؿ

أك بالمػػدف، كىػػذه األلقػػاب منتشػػرة فػػي أنحػػاء الػػوطن العربػػي، بػػل كفػػي بعػػض أقطػػار العػػالم 
، المصػػػرم ،قليم أك المدينػػػة )المغربػػػيه أمثلػػػة مػػػن األلقػػػاب المرتبطػػػة بػػػاإلكىػػػذ ،اإلسػػػالمي
 ،الحمػػوم ،الحلبػػي ،الدمشػػقي ،القدسػػي ،الشػػامي ،الحجػػازم ،المػػدني ،المكػػي ،البغػػدادم
، الطوسػي ،الػرازم ،الكػوفي ،البصػرم ،األفغاني ،انيهاألصف ،الفاسي ،الموصلي ،الحمصي

كىػذه مجػرد أمثلػة  ،لخ(إالخليلػي.... ،الصػفدم ،النابلسػي ،الطرابلسػي ،الصػنعاني ،اليمني
 كليست على سبيل الحصر.



- 273 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

318 
 

 
لقػػػد أدل ىػػػذا التشػػػرذـ  الجغرافػػػي كالسياسػػػي كاالقتصػػػادم إلػػػى كىػػػن عػػػاـ فػػػي الجسػػػم 

ككانػػت أصػػوات المفكػػرين كاألدبػػاء كالبػػاحثين  ،الحضػػارم للػػوطن العربػػي كالعػػالم اإلسػػالمي
ض كرجاؿ اإلعالـ تنادم في اتجاه كصف ىذا الوقع المػؤلم، كالتنديػد بػو، كمحاكلػة اسػتنها

ى مظاىر القوة بكل معانيها لكي تتمكن الػبالد مػن اسػترداد الهمم للتغلب عليو، كالعودة إل
ة قسػران، كاإلدراؾ بػأف ىػذا االسػترداد ال يػأتي إال بعػد جهػود متكاتفػة علػى حقوقها المسػلوب

 شتى المستويات.
* * * 

 
كسوؼ نرل كيف أف الشعراء رصدكا ىذه المراحل منذ كعد بلفور مركران بمراحل 
االستيطاف كالنكبة كقياـ دكلة الكياف الصهيوني، ككانت قصائد ىذه المراحل إرىاصان 

كاألبعاد اإلقليمية كالدكلية  التي شهدت الحركب العربية مع الصهاينة،مراحل التالية لل
لتلك الحركب، كالدعوة إلى رٌص الصفوؼ، كنبذ الفيرقة، كتهيئة الجماىير، كشحذ الهمم، 
كالخركج من دائرة اليأس كاإلحباط، كصوالن إلى ضركرة استنهاض الهمم، مع الربط 

كالصهيونية، كىذا ما نجد صداه في شعر النكبة  الواضح بين مرحلتي االحتالؿ: الصليبية
كالركح العالية التي أبداىا الشعراء كىم يحثوف الشعب العربي كالعالم اإلسالمي على 
التوحد خلف القضية الفلسطينية كاالستفادة من سائر قول التحرر محليان كعربيان كإسالميان 

 كعالميان.
* * *  
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 :*"الناصريةالفتحية " في قصيدتو: أبو الفضل الجلياني   أنشد الشاعر
 

 فػػػي بػػػاطن الغيػػػًب مػػػا ال تيػػػدرؾي الفكػػػري 
 مػػػا لػػػي أرل ملػػػك اإلفػػػرنًج فػػػي قفػػػصو 
 كاالسػػػػػػػػػبتاري إلػػػػػػػػػى الداكيٌػػػػػػػػػًة التػػػػػػػػػأموا
 كالػػػػػػػػػنفسي مولعػػػػػػػػػةه عجبػػػػػػػػػان بسػػػػػػػػػيرتها

 ا كقعػػػة التػػػلّْ مػػػا أبقيػػػت مػػػن عجػػػبو يػػػ
 كيػػا ضيػػحا السػػبًت مػػا للقػػـو قػػد سػػبتوا

، مػػػػا كيػػػػا ضػػػػريح  لهػػػػٍم جثمػػػػوا شػػػػعيبو
  عجبػػػػػان  كافيػػػػػان  حطُّػػػػػوا بحطػػػػػين ملكػػػػػان 

 يهٍم صػػػػالحي الػػػػدين مفترسػػػػان أىػػػػول إلػػػػ
 ًو فتػػػػػأملػػػػػى علػػػػػيهٍم فصػػػػػاركا كسػػػػػط ك

ه  كأنجػػػػػػػػػػػػػػزى اهللي للسػػػػػػػػػػػػػػلطاًف موعػػػػػػػػػػػػػػدى
 كعػػػػػػاين الملػػػػػػك اإلبػػػػػػرنسى فػػػػػػي دًمػػػػػػو
 رأل مليكػػػػػػػػػػان ملػػػػػػػػػػوؾي األرًض تتبعيػػػػػػػػػػو
 إذا بػػػػػػػػػػػدا تبهػػػػػػػػػػػري األعيػػػػػػػػػػػافى ىيبتيػػػػػػػػػػػو 

 الزمػػػػاًف بػػػػو تقػػػػدـ الجيػػػػلي فػػػػي أخػػػػرل
 أمػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػتٍم فتػػػػػػػػوحى القادسػػػػػػػػية فػػػػػػػػي
، كالطغيػػػػػػاف منتحػػػػػػبه  يعػػػػػػرسي  كالحػػػػػػق ُّ
 ىػػػذا المليػػػك الػػػذم بشػػػرل النبػػػٌي بػػػو
 أنسػػػى مالحػػػم ذم القػػػرنين كاعترفػػػت

ٍضػػػػػًر، كىػػػػػو لػػػػػو عػػػػػينى أي   إسػػػػػكندره بالخى

 

 فػػػػػذك البصػػػػػيرة فػػػػػي األحػػػػػداث يعتبػػػػػري 
؟  أيػػػػػػن القواضػػػػػػبي كالعٌسػػػػػػالةي السػػػػػػمري
 كػػػػػػأنهٍم سػػػػػػد ُّ يػػػػػػأجوجو إذا اشػػػػػػتجركا
 كفػػػػي المقػػػػادير مػػػػا تسػػػػلي بػػػػو السػػػػيري 
 جحافػػػػله لػػػػم يفػػػػٍت مػػػػن جمًعهػػػػا بشػػػػري 
 تهػػودكا أـ بكػػأًس الطعػػن قػػد سػػكركا؟
 كمػػػػػػدينو أـ لقػػػػػػوا رجفػػػػػػان بمػػػػػػا كفػػػػػػركا
 فػػػػػي سػػػػػاعة زاؿى ذاؾ الملػػػػػكي كالقػػػػػدري 
 كىػػػػو الغضػػػػػنفري أعػػػػػدل ظفػػػػػرهي الظفػػػػػري 
 كسػػػػرًب طيػػػػر حواىػػػػا القػػػػانصي الػػػػذكري 
 كنػػػػػػػػػذره فػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػور دينيػػػػػػػػػو البطػػػػػػػػػري 
 فمػػػػػػػات حيٌػػػػػػػا، كحيٌػػػػػػػا، كىػػػػػػػو يعتػػػػػػػذري 
 كالػػػػػنجمي يخديمػػػػػو، كالشػػػػػمسي كالقمػػػػػري 
 كيختفػػػي، كىػػػو فػػػي األذىػػػاف ميشػػػتهري 

 الن مػػػػن قبلنػػػػا صػػػػدركاعلػػػػى صػػػػدكر عيػػػػ
 ؟ةو تيجلػػػػػػػى، كذا عمػػػػػػػري أكنػػػػػػػاًؼ لوبيػػػػػػػ

 كالكفػػػػػػػر يطمػػػػػػػسي كاإليمػػػػػػػافي مزدىػػػػػػػري 
 فػػػػػػػي فتنػػػػػػػًة البغػػػػػػػي لإلسػػػػػػػالـ ينتصػػػػػػػري 
ػػػػػػػػػو أثػػػػػػػػػري   لػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػركاةي بمػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػم ينمي
 عػػػػػوفه مػػػػػن اهلًل يسػػػػػتغني بػػػػػو الخضػػػػػري 
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 كصػػػنع ذم العػػػرش إبػػػداعه بػػػال سػػػببو 
 بينػػػػػا سػػػػػباياه تيجلػػػػػى فػػػػػي دمشػػػػػق إذا
 إزاءه زعمػػػػػػػػػػػػػػػاءي السػػػػػػػػػػػػػػػاحلين معػػػػػػػػػػػػػػػان 

 وىمي صػػػػػػػػلبوته سػػػػػػػػيق منتكسػػػػػػػػان يتلػػػػػػػػ
 فتيويكنحػػػػػػن فػػػػػػي ذا، كذا طيػػػػػػره صػػػػػػح

 تغػػػػػػػػػػػزك أسػػػػػػػػػػػاطيلينا منهػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػقليةن 
: لعػػػػػلَّ القػػػػػدسى منفػػػػػتحه   مػػػػػٍن ذا يقػػػػػوؿي
 أبػػػػػػو المظفَّػػػػػػر ينويهػػػػػػا، فخػػػػػػذ سػػػػػػػفنان 
 يسػػػػػػبي فرنجػػػػػػةى مػػػػػػن أقطارىػػػػػػا، كلػػػػػػػو
 كبعػػػػػػػػػض أبنائػػػػػػػػػو بالقػػػػػػػػػدس منتػػػػػػػػػدبه 
 برايػػػػػػػةو تخػػػػػػػرؽي األرضى الكبيػػػػػػػرةى فػػػػػػػي

: كمػػاقػػالوا أطلػػتى مػػديحان فيػػو،   قلػػتي
 

 ؟فال تقل: كيف ىػذا الحػادث الخطػري 
 ملػػػػػكي الفػػػػػرنج مػػػػػع األتػػػػػراًؾ محتجػػػػػري 
 مصػػػػػفَّدين بحبػػػػػػل القهػػػػػػر قػػػػػػد أسػػػػػػركا
 ري كحولػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػلُّ قسػػػػػػػػػػيسو لػػػػػػػػػػو زيبػيػػػػػػػػػػ

 غػػػػػري بفػػػػػتح عكػػػػػا التػػػػػي سيػػػػػدت بهػػػػػا الثُّ 
، كالخػػػػػزىري   فتػػػػػذعري الػػػػػركـي كالصػػػػػقالبي
ػػػفري   ؟إليػػػك، بػػػل سػػػفري يعقػػػوبو لػػػو السَّ

 مػػػن بػػػاًب عكػػػا إلػػػى طرطػػػوسى تنتشػػػري 
 مػػػػع المجػػػػوًس حػػػػركبه قػػػػدحيها سػػػػعري 
 كبعضيػػػػػػػهم ركمػػػػػػػةي الكبػػػػػػػرل لػػػػػػػو كطػػػػػػػري 
ـي: ال كىزىري   جمػػػػػػػعو تقػػػػػػػوؿي لػػػػػػػو األجسػػػػػػػا

، فالصػػػػػػبُّ للمحبػػػػػػوًب   مػػػػػػدَّكري بىػػػػػػدىأتي
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: *بطولة صالح الدين يصٌور  تياف الشاغورمف  كقاؿ  
 

 علػػػػى كسػػػػرل لعػػػػدلك دكلػػػػةه  كسػػػػرتٍ 
 أىػػػػػػدل صػػػػػػالح الػػػػػػدين لإلسػػػػػػالـ إذ

 العلمػػاءالمالحػػم لػػم يػػؤرخ مثلىهػػا  ربُّ 
 خلعػػػػػػٍت عليػػػػػػًو خلعػػػػػػة الملػػػػػػًك التػػػػػػي 
 راياتػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػفران تىػػػػػػػػػػػػػًرٍدف كتنثنػػػػػػػػػػػػػي 
 لًػػػمى لػػػٍم تىػػػًدٍف شػػػوسي الملػػػوًؾ لػػػوي كقػػػد

 البيػػػػػػػػتى المقػػػػػػػػدسى عنػػػػػػػػوةن  كاسػػػػػػػػتنقذى 
 كأريػػػػػػػػػػتهم لمػػػػػػػػػػػا التقػػػػػػػػػػػى الجمعػػػػػػػػػػػاف 

 تى ديػػػػػػػػػػػػػنى اهلًل بعػػػػػػػػػػػػػد قطوبػػػػػػػػػػػػػوً كرددٍ 
 مػػػػػػػا أبػػػػػػػداهي قبلػػػػػػػكى فاتحػػػػػػػان  كأعػػػػػػػدت

 ـحتػػػػػػػػى جمعػػػػػػػػتى لمعشػػػػػػػػًر اإلسػػػػػػػػػال
 فلصػػػػػػػخرًة البيػػػػػػػًت المقػػػػػػػدًس كيٍفؤىػػػػػػػا
 فكأنَّػػػػػػػػػػػػػو إنسػػػػػػػػػػػػػافي عػػػػػػػػػػػػػينو صػػػػػػػػػػػػػورةن 

 

 

 قصػػػػػػػػػرت مهابتهػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػػاكؿى قيصػػػػػػػػػرً 
ػػػػػػػًر   أٍردىل قبيػػػػػػػل الكفػػػػػػػًر مػػػػػػػا لػػػػػػػٍم ييٍكفى
 قػػػػػػػػػػػػػػدمان فػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػديم األعصػػػػػػػػػػػػػػًر 
 زيػػػػػػػػػػدت بهػػػػػػػػػػاءن بػػػػػػػػػػالطراًز األخضػػػػػػػػػػًر 
 حمػػػػػػػػػران تمػػػػػػػػػجُّ نجيػػػػػػػػػعى آؿ األصػػػػػػػػػفًر 
 ملػػػػػػكى السػػػػػػواحلى فػػػػػػي ثالثػػػػػػة أشػػػػػػهًر 
ػػػػػػػًر   مػػػػػػػن كػػػػػػػل ذم نىجػػػػػػػسو بكػػػػػػػل مطهَّ

 بيػػػًت المقػػػدًس ىػػػوؿى يػػػوـً المحشػػػًر بال
 بالمسػػػػػػػجد األقصػػػػػػػى بوجػػػػػػػوو مسػػػػػػػفًر 
، فأنػػػػػت شػػػػػريكو فػػػػػي المتجػػػػػًر   عمػػػػػركه

 المشػػػعًر  الصػػػخرًة العظمػػػى كبػػػين بػػػين
 حجػػػري المفضَّػػػلي عنػػػدى أفضػػػًل معشػػػًر ال

 يلقػػػػػػػػػػػػػػاهي أسػػػػػػػػػػػػػػوديهي بمعنػػػػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػورً 
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 :* (ةطبريٌ )الدين  صالحسترد اعندما   ابن الساعاتي  ككتب
 

 جلػػػػػػػػػػػٍت عزماتيػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػتح المبينػػػػػػػػػػػا
 رددتى أخيػػػػػػػػػػػػػػػػػذة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كىػػػػػػػافى بػػػػػػػك الصػػػػػػػليب ككػػػػػػػاف قػػػػػػػدمان 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طبريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه إال ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمّّ 

 منهػػػػػػػػػػاقضػػػػػػػػػػيت فريضػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػالـً  
 تهػػػػػػػػػػٌز معػػػػػػػػػػاطف القػػػػػػػػػػدسً  ابتهاجػػػػػػػػػػان 
 فلػػػػػػػػػػػػػو أفَّ الجهػػػػػػػػػػػػػاد يطيػػػػػػػػػػػػػق نطقػػػػػػػػػػػػػان 
 أعػػػػػػػػدت بهػػػػػػػػا الليػػػػػػػػالي كىػػػػػػػػي بػػػػػػػػيضه 
 فػػػػػػػػػػػألمٍم بالسػػػػػػػػػػػواحل فهػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػوره 
 فقلػػػػػػػػػػػبي القػػػػػػػػػػػدس مسػػػػػػػػػػػركر، كلػػػػػػػػػػػوال
 أدرتى علػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػرنج كقػػػػػػػػد تالقػػػػػػػػػت
 ففػػػػػػػػػي بيسػػػػػػػػػاف القػػػػػػػػػوا منػػػػػػػػػك بؤسػػػػػػػػػان 
 لقػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاءتهم األحػػػػػػػػػػداث جمعػػػػػػػػػػان 
 كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػانهم الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـه 

 صػػػػػػػػػػػػػػػريان لقػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػردت عزمػػػػػػػػػػػػػػػان نا
 صػػػػػػػػػػٌديق حقػػػػػػػػػػان فكنػػػػػػػػػػت كيوسػػػػػػػػػػف ال

 ذّّ  ؾكإف تػػػػػػػػػػػػػػػك ي آخػػػػػػػػػػػػػػػران، كخػػػػػػػػػػػػػػػال
 

 

 فقػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػٌرت عيػػػػػػػػػػػػوفي المؤمنينػػػػػػػػػػػػا
 غػػػػػػدا صػػػػػػرؼي القضػػػػػػاءً  بهػػػػػػا ضػػػػػػمينا
 يعػػػػػػػػػػػػٌز علػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػوالي أف يهونػػػػػػػػػػػػا

 ع عػػػػػػػػػػػػن أكػػػػػػػػػػػػٌف الاٌلمسػػػػػػػػػػػػيناػترفٌػػػػػػػػػػػػ
 كصػػػػػػػػػػػػػػػدقتى األمػػػػػػػػػػػػػػػانيى كالظٌنونػػػػػػػػػػػػػػػا
 كتيرضػػػػػػػػي عنػػػػػػػػكى مكػػػػػػػػة ى كالحجونػػػػػػػػا
 لنادتػػػػػػػػػػػػػػػػػػك: ادخلوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آمنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ونػػػػػػػػػااأليػػػػػػػػػاـ ي جي كقػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػٍت بهػػػػػػػػػا 
ـى المتونػػػػػػػػػػػا  إليػػػػػػػػػػػك، كألحػػػػػػػػػػػق الهػػػػػػػػػػػا

 حزينػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػطاؾ لكػػػػػػػػػػػػاف مكتئبػػػػػػػػػػػػان 
 جمػػػػػػػػػوعهم عليػػػػػػػػػك رحػػػػػػػػػىن طحونػػػػػػػػػا
 كفػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػفدو أتػػػػػػػػػػػػوؾ مصػػػػػػػػػػػػفَّدينا
 كػػػػػػػػػػػػأفَّ صػػػػػػػػػػػػركفها كانػػػػػػػػػػػػت كمينػػػػػػػػػػػػا

 كنػػػػػػػػػػػاؤ فلسػػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػػبغضو زمنػػػػػػػػػػػان خ
 يحػػػػػػػػدّْث عػػػػػػػػن سػػػػػػػػػناه طػػػػػػػػور سػػػػػػػػػينا
 لػػػػػػػػػوي ىػػػػػػػػػوتً  الكواكػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػاجدينا
 فػػػػػػػػػػػػػإف محمػػػػػػػػػػػػػدان فػػػػػػػػػػػػػي اآلخرينػػػػػػػػػػػػػا

 

 

                                                 
 .382ص ، 1ج الساعايت، ديوانو، ابن *
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 " فقاؿ:اريةتباالس"عن طائفة  *(الكاتب) األصفهاني العمادكتحٌدث 
 

، ك فسػػرٍ   بػػػوً  سػػػفكٍ ا، كافػػػتحً  القػػػدسى
 ارً  البتػػػػػػػػػػػارى تبكأىػػػػػػػػػػػًد إلػػػػػػػػػػػى اإلسػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػن الكفػػػػػرً  تلػػػػػك الػػػػػبالد كخلٌػػػػػصٍ 
 

 
 رىػػػػػػػػػػػػػػػػا ينظػػػػػػػػػػػػػػػػفً جٍ ، متػػػػػػػػػػػػػػػػى تي دمػػػػػػػػػػػػػػػػاءن 

 كىػػػػػػػػػػػػدَّ السػػػػػػػػػػػػقوؼى علػػػػػػػػػػػػى األيسػػػػػػػػػػػػقفً 
 يخلٍصػػػػػػػػػػػػػػك ربػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػي الموقػػػػػػػػػػػػػػفً 

 

 

 
 :األيوبيٌ صالح الديًن في مدح  *كقاؿ أيضان 

 

 كيػػػػػػػػػػػـو الفػػػػػػػػػػػرنجً  إذا مػػػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػػػوؾى 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغمهم قمطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسه  
 

 لى نهوضػػػان إلػػػى القػػػدًس يشػػػفي الغليػػػػ
 

 بفػػػػػػػػػػػػػػتًح الفتػػػػػػػػػػػػػػوًح كمػػػػػػػػػػػػػػا ذا عسػػػػػػػػػػػػػػيري  
. 

 بً سػػػػًل اهلل تسػػػػػهيلى صػػػػعًب الخطػػػػو 
 

 و علػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػلّْ شػػػػػػػػػػػػيءو قػػػػػػػػػػػػديري فٍهػػػػػػػػػػػػ 
 

 

 :ها غازم بن حسافمدينة منبج من كاليبعد استعادة نور الدين  *كقاؿ
 

 الممالػػػػًك فػػػػتحي قلعػػػػًة منػػػػبجً  بشػػػػرل
 

 فلػػػػػػػػػػيػىٍهًن ىػػػػػػػػػػذا النصػػػػػػػػػػري كػػػػػػػػػػلَّ متػػػػػػػػػػوَّجً  
. 

 أبشػػػٍر فبيػػػتي القػػػدًس يتلػػػو )منبجػػػان(
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبجه لً    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألينموذًج كلىمى
 

 فانهػػػػٍد إلػػػػى البيػػػػت المقػػػػٌدًس غازيػػػػان 
 

( عػػػػػػػػجً   ( ك)نػػػػػػػػابػيٍلسو  كعلػػػػػػػػى )طػػػػػػػػرابػيٍلسو
 

 
 
 

                                                 
 .1972 دمشق ،464، ص2"،جالشاماألدب يف بالد موسى باشا، عمر، " *
 الزنكية، األيوبية، ادلملوكية.: العصور من شعر حروب الفرجنة )احلروب الصليبية( يف  *
 ،  حتقيق خريي سعيد، ادلكتبة التوفيقية، مصر.329، ص 11التاريخ، ج يف  كاملالابن األثري،  *
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بيت المقدس بالتحديد  ذكر *ينصر بن حسن الهيتي الدمشق  كأٌكد الشاعر
 كىو يمدح أمير )بصرل الشاـ( شمس الدين صٌدؽ الجاكلي:

 
 

 كلػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػأرًض القػػػػػػػػػدًس فػػػػػػػػػيهم كٍقعػػػػػػػػػةه 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػلبٍت ملػػػػػػػػػػػػػػيكىهم لذيػػػػػػػػػػػػػػذى مناًمػػػػػػػػػػػػػػوً  
. 

 

 :*ابن منير الطرابلسي استشراؼو لفتح القدس، يقوؿ  كفي
 

 كغػػػػػػػدان يلقػػػػػػػى علػػػػػػػى القػػػػػػػدس لهػػػػػػػا
 ة تمسػػػػػػػػػػي كتضػػػػػػػػػػحي عزمػػػػػػػػػػةن ىٌمػػػػػػػػػػ

 

 
 الػػػػػػػػػػػدرينً كلكػػػػػػػػػػػل يدرسػػػػػػػػػػػها درس 

 بحصػػػػينً  ،إف تحطػػػػو ،صػػػػنلػػػػيس ح
 

 

 :*ابن منير الطرابلسي عن تطهير القدس من الفرنجة قاؿ  كفي قصيدةو أخرل
 

 مػػػن أدرانهػػػم أمػػػسً  العواصػػػمى  غسػػػلى 
 أخلػػػػػػى ديػػػػػػار الشػػػػػػرؽ مػػػػػػن أكثانهػػػػػػا

 ائد ىػػػػامهمرفػػػػع القصػػػػور علػػػػى نضػػػػ
 ٌمحػػػىاغػػػادرت أنطرسػػػوس كػػػالطرس 

 العصػػا فػػيمن أطػػاع كمػػن عصػػى ألػػقً 
 ٌنهاقػػػػػػػد مننػػػػػػػتى كشيػػػػػػػ ال يلههػػػػػػػم أفٍ 

 ٌسػػػػػػػػهاف أي بػػػػػػػػاكر بركػػػػػػػػز قنػػػػػػػػا تنٌسػػػػػػػػ
 كتريػػػػػػػػك المعػػػػػػػػة التريػػػػػػػػك بسػػػػػػػػاحة 
 ضػػحكت لػػك األيػػاـ كاكتػػأب العػػدا

 

 

 وراكاليػػػػػػػػػػـو رٌد بػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػواحل بيػػػػػػػػػػ
 حتػػػػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػػػػدا ثػػػػػػػػػػػػالوثهٌن نكيػػػػػػػػػػػػرا

 جعػػػػػل القصػػػػور قبػػػػػورا مػػػػن بعػػػػػد مػػػػا
 رسػػػػػػػػػمان كحمػػػػػػػػػر ربوعهػػػػػػػػػا يحمػػػػػػػػػورا
 مػػػػػػػػػنهم، كدٌمػػػػػػػػػر أرضػػػػػػػػػهم تػػػػػػػػػدميرا

 صػػػػػػػلي الكػػػػػػػافرين سػػػػػػػعيراشػػػػػػػعواء تي 
 زيػػػػػػرؾ صػػػػػػوراكالخيػػػػػػل صػػػػػػور كػػػػػػي تي 

 مطهػػػػػػػػػػػرة لػػػػػػػػػػػو تطهيػػػػػػػػػػػراقصػػػػػػػػػػػى األ
 ران كنػػػػػػػػػػذيرامبٌشػػػػػػػػػػ ، فجئػػػػػػػػػػتى قلقػػػػػػػػػػان 

 

                                                 
 .1955، دمشق 235، ص 1العماد األصفهاين، خريدة القصر وجريدة العصر/شعراء الشام، ج *
 .1977بريوت  ،مؤسسىة الرسالة ،40ص ، 1ج ،"الروضتني" ، كتابأبو شامة، شهاب الدين *
 .1977بريوت  ،مؤسسىة الرسالة ،59ص ، 1ج ،"الروضتني" ،  كتابالدين أبو شامة، شهاب *
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 جيبير ابن  كخالؿ رحلتو إلى بالد الشاـ التي صادفت تحرير بيت المقدس، قاؿ الرٌحالة
 قصيدة لو:في  *األندلسي

   

ػػػػػدٌ   كا فػػػػػي الجهػػػػػادً بنػػػػػي اإلسػػػػػالـً جي
 

ػػػػػػػػػػػمًر الخػػػػػػػػػػػطّْ كالبػػػػػػػػػػػيًض الحػػػػػػػػػػػدادً    بسي
. 

 كبيعػػػػػػػػػػػػػػػػػوىا فرٌبكػػػػػػػػػػػػػػػػػمي اشػػػػػػػػػػػػػػػػتراىا
 

 نػػػػػػػػػػػػػػفوسان تربحوىػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػػادً  
 

 ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكٌكمي بعقٍ 
 

 ليسػػػػػػػػػػػػػتولي علػػػػػػػػػػػػػى ملػػػػػػػػػػػػػًك البػػػػػػػػػػػػػػالدً  
 

 كبيػػػػػػػتي القػػػػػػػدًس يفػػػػػػػرؽي كػػػػػػػلَّ يػػػػػػػوـو 
 

 حػػػػػػػػػػػذاران أف يعػػػػػػػػػػػود إلػػػػػػػػػػػى األعػػػػػػػػػػػادم 
 

   
فقد تحدث عن انتعاش اآلماؿ بقرب تحرير بيت المقدس  *ييمنال عمارة أما الشاعر

 استعاد صالح الدين غزة كعسقالف:بعدما 
 

 

 الجهػػػػػػػػاًد زيػػػػػػػػارة رً أضػػػػػػػػفتى إلػػػػػػػػى أٍجػػػػػػػػ
 

 الخليػػػػػػػػػل، فأبشػػػػػػػػػٍر أنػػػػػػػػػت غػػػػػػػػػازو موفٌػػػػػػػػػقي  
. 

 كىٌيجػػػػػػػػػتى للبيػػػػػػػػػًت المقػػػػػػػػػٌدًس لوعػػػػػػػػػةن 
 

 يطػػػػػػػػػػػػوؿي بهػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػػػػػكى التشػػػػػػػػػػػػٌوؽي  
 

 ؾى ىػػػػػػػػػذا سػػػػػػػػػٌلمه نحػػػػػػػػػو فتحػػػػػػػػػوً كي كغػػػػػػػػػزٍ 
 

 قريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان، كإال رائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده كمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرؽي  
 

 ىػػػػػػػو البيػػػػػػػت، إف تفتحػػػػػػػو، كاهلل فاعػػػػػػػله 
 

 فمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػده بػػػػػػػػابه مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػاـ مغلػػػػػػػػقي  
 

 

 ب تحرير بيت المقدس على يد صالح الدين:اعن اقتر   * كقاؿ أيضان 
 

 فالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أٌذف إغالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 علػػػػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػػػػدم )يوسػػػػػػػػػػػػػف( باالنفتػػػػػػػػػػػػػاح 
. 

   

                                                 
 الزنكية، األيوبية، ادلملوكية.: العصورحروب الفرجنة )احلروب الصليبية( يف  مرحلةمن شعر  *
 .1977، حتقيق إبراىيم الزيبق، مؤسسىة الرسالة، بريوت 193، ص 1أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
 .1977الرسالة، بريوت ، حتقيق إبراىيم الزيبق، مؤسسىة 80، ص 2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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نقيب األشراؼ فيها يصور الفرح  *يجوانال شرؼ الدين كفي أرض مصر، كتب
 بنصر حطين كفتح القدس: 

 

 

؟ أتػػػػػػػػػػرل منامػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػا  بعينػػػػػػػػػػي أبصػػػػػػػػػػري
 

 كالفرنجػػػػػػػػػػػػػة تيكسػػػػػػػػػػػػػري  القػػػػػػػػػػػػػدسي تيفػػػػػػػػػػػػػتح 
. 

 ، كلػػػػػػمكملػػػػػػيكهم فػػػػػػي القيػػػػػػد مصػػػػػػفوده 
 

ػػػػػػػػػػػري  يػيػػػػػػػػػػػرى قبػػػػػػػػػػػل ذاؾ لهػػػػػػػػػػػم مليػػػػػػػػػػػكه    ييؤسى
 

 قػػػػػػػد جػػػػػػػاء نصػػػػػػػري اهلل كالفػػػػػػػتحي الػػػػػػػذم
 

، فسػػػػػػػػػػبّْحوا كاسػػػػػػػػػػتٍغفركا   كعػػػػػػػػػػد الرسػػػػػػػػػػوؿي
 

ػػػػػػرى القػػػػػػدسي الػػػػػػذم ـي، كطيهّْ  فيػػػػػػًتحى الشػػػػػػآ
 

 ىػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي القيامػػػػػػػػػػة لألنػػػػػػػػػػاـً المحشػػػػػػػػػػري  
 

 

 
 

فقد أنشد يصور الفرح العظيم بذلك  *يجوينال الحسن بن علي الشاعرأما 
 النصر العظيم:

 

 م الفتػػػػػػػوحي فتػػػػػػػوحي األنبيػػػػػػػاء كمػػػػػػػاىػػػػػػػذ
 

 كًر باألفعػػػػػػػػاؿ أثمػػػػػػػػافي لهػػػػػػػػا سػػػػػػػػول الشػػػػػػػػ 
 

 أضػػحٍت ملػػوؾ الفػػرنج الصّْػػٍيدي فػػي يػػده
 

 صىػػػػػػػٍيدان كمػػػػػػػا ضػػػػػػػعفوا يومػػػػػػػان كمػػػػػػػا ىػػػػػػػػانيوا 
 

 جٍنػػػػػػدي السػػػػػػماء لهػػػػػػذا الملػػػػػػًك أعػػػػػػوافه 
 

 شػػػػػػكَّ فػػػػػػيهم، فهػػػػػػذا الفػػػػػػتحي برىػػػػػػافي مػػػػػػن  
 

 تسػػػػػػػػػػػعوف عامػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػػػػػالد اهلل تصػػػػػػػػػػػرخ 
 

 أنصػػػػػػػػػػػػػاريهي صػػػػػػػػػػػػػمّّ كعميػػػػػػػػػػػػػافي  سػػػػػػػػػػػػػالـي اإلك  
 

 فػػػػػػاآلف لبَّػػػػػػى صػػػػػػالحي الػػػػػػدين دعػػػػػػوتهم
 

 بػػػػػػػػػػػػأمًر مىػػػػػػػػػػػػٍن ىػػػػػػػػػػػػو للًمعػػػػػػػػػػػػواًف ًمعػػػػػػػػػػػػوافي  
 

 الفتػػػػػوحي كمػػػػػا ىػػػػػذم للناصػػػػػر ادًُّخػػػػػرتٍ 
 

ػػػػػػػمي األمػػػػػػػالؾ ميػػػػػػػذٍ   ػػػػػػػمىٍت لهػػػػػػػا ًىمى  كػػػػػػػانوا  سى
 

 للشػػرًؾ مصػػطليان فػػي نصػػًف شػػهرو غػػدا 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍت منػػػػػػػػػػػػػػػػو أقطػػػػػػػػػػػػػػػػاره كبلػػػػػػػػػػػػػػػػدافي    فطيهّْ
 

 لػػػو أف ذا الفػػػتح فػػػي عصػػػر النبػػػٌي لقػػػد
 

 تنٌزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو آيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآفي  
 

 تحرسػػػػػػػػػػػوي  لإلسػػػػػػػػػػػالـً  بقيػػػػػػػػػػػكى فػػػػػػػػػػػاهلل يي 
 

 يػػػػػػػػػرافي ىػػػػػػػػػو حك مػػػػػػػػػن أف ييضػػػػػػػػػاـ كييلفػػػػػػػػػى  
 

 إذا طػػػػػػػػػول اهللي ديػػػػػػػػػوافى العبػػػػػػػػػاد فمػػػػػػػػػا
 

 ديػػػػػػػػوافي  الػػػػػػػػدينً  ييطػػػػػػػػول ألجػػػػػػػػًر صػػػػػػػػالحً  
 

                                                 
 .1977، مؤسسىة الرسالة، بريوت 105، ص 2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
 .1977، مؤسسىة الرسالة، بريوت 104، ص 2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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  :*يمدح صالح الدين كاأليوبيين  شوقيأحمد   قاؿك 
 

 مػػػػػػػدحٍ مػػػػػػػن آؿ أيػػػػػػػوب كا أذكػػػػػػػر الغػػػػػػػرٌ 
 

 فمػػػػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػػػػدح للرجػػػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػػػزاءي  
 

 كيػػػػػدرم (صػػػػػالح)يعػػػػػرؼ الػػػػػدين مىػػػػػن 
 

 سػػػػػػػػػػراءي مػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػجداف كاإل 
 

 فػػػػػػػػػبهم فػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػػاف نلنػػػػػػػػػػا الليػػػػػػػػػػالي
 

 كبهػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػورل لنػػػػػػػػػػػا أنبػػػػػػػػػػػاءي  
 

 فػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػوس حيلػػػػػػػػػػةه  لػػػػػػػػػػيس للػػػػػػػػػػذؿّْ 
 

 عنػػػػػػػػػدىا كالبقػػػػػػػػػاءي  المػػػػػػػػػوتي  ميسػػػػػػػػػتو  
 

 
 :*عن معركة حطين لياس فرحاتإ  ككتب الشاعر

 

               يفػػػػػػديك كػػػػػػل فتػػػػػػى فػػػػػػي قلبػػػػػػو قػػػػػػبسه 
 

 اه علػػػػى الشػػػػهبً مػػػػن نػػػػور مجػػػػدؾ تيٌػػػػ 
 

               رتػػػػػػػػػوي ى نػػػػػػػػػداء صػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػدين زأٍ لبٌػػػػػػػػػ
 

 اف في حلبً في القدس يسمعها الصمٌ  
 

 
 :*عن نصر صالح الدين في حطين  جورج صيدحكقاؿ 

 

 ككػػػػػم قهػػػػػرتً  كذم فلسػػػػػطين كػػػػػم غػػػػػازو 
 

 وار منهػػػػػػـزغػػػػػػعػػػػػػن األ رددتً  جػػػػػػيشو  
 ج

 فػػػػػأين سػػػػػيف صػػػػػالح الػػػػػدين يػػػػػردعهم
 

 ؟فػػػػػي العػػػػػرب كلهػػػػػم أمػػػػػا لػػػػػو خلػػػػػفه  
 

 :*شفيق جبرم كأمجادىا كتب  كعن معركة حطين
  

ـً   تلػػػػػك البطػػػػػوالتي   راسػػػػػخة كػػػػػاألىرا
 

 ؟فػػػأين مػػػا طمسػػػوا منهػػػا كمػػػا ىػػػدموا 
 ج

 محػػػػػػوتهم كبطػػػػػػوف األرض تكػػػػػػتمهم
 

ـي  عظػػػػػػػمه  فػػػػػػػي كػػػػػػػل رابيػػػػػػػةو    لهػػػػػػػم كد
 

                                                 
 .1950 ،61ص ، 1ي، أمحد، ديوان الشوقيات،  جقشو  *
 .62ص فرحات، إلياس، ديوان إلياس ، فرحات *
 .139ص ، القومية واإلنسانية يف شعر ادلهجر، مريدة، عزيزة *
 . 1984، رلمع اللغة العربية، دمشق 89ص ، "نوح العندليب" ،جربي، شفيق *
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 :*عبد الكريم الدجيلي  كمن أصداء معركة حطين كذلك كتب
 

 يػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػاالن فيػػػػػػػػػػتن العػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػو
 

 ضػػػػػػػػاىىكدلػػػػػػػػيالن فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدياجي ال يي  
 ج

 ات التػػػػػػػػػػػػػػػػيكسػػػػػػػػػػػػػػػػليلى المشػػػػػػػػػػػػػػػػرفيٌ 
 

 مشػػػحوذان شػػػباىا (الػػػدينً  صػػػالحً )مػػػن  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1992 دمشق، احتاد الكتاب العرب، "أصداء حطني وصالح الدين" الدقاق، عمر، *



- 285 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

321 
 

 *نشيد حطين
 خير الدين الزركلي

 
 األحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 

   كالفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكارٍ  
 ٍ. 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ  مجػػػػػػػػػػػػػػػػدو  شػػػػػػػػػػػػػػػػهابي 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اإلعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

   

 عػػػػػػػػػػػػػػػػين الحمػػػػػػػػػػػػػػػػى تبكػػػػػػػػػػػػػػػػينٍ 
 

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحب تبكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينٍ 
 

 ي البكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػاتي صػػػػػػػػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػػػػػػػػدينٍ 
 

 فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

 دم حطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينٍ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 
 

 أك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو حطينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
. 

   

ـٍ   يػػػػػػػػػػػػػا راقػػػػػػػػػػػػػدان فػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػا
 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيك غاديهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ٍـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت   اآلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ر  
 

ـٍ   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ؟بيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لياليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كتخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـٍ 
 

   ؟فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ركابيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

   

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ 
 

         كالفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكارٍ  
. 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػابٍ  دو شػػػػػػػػػػػػػػػػهاب مجػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  
 

 

  

                                                 
 .1980ت بريو ، الرسالةمؤسسة ، 50 ص، خري الدين، ديوانو، الزركلي *
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 *يـو حطين
 عدناف مردـ بك

  
 يػػػػػػػػػػـو أغػػػػػػػػػػٌر علػػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػػاف جليػػػػػػػػػػلي 

 

 ترتيػػػػػػػػػػػػػلي  ا لػػػػػػػػػػػػػونيفػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػمع الػػػػػػػػػػػػػد 
. 

 دعػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػق لمػػػػػػػػا جلجلػػػػػػػػتٍ  تٍ لبٌػػػػػػػػ
 

 حػػػػػػػػػػػػػػػين تميػػػػػػػػػػػػػػػلي  أصػػػػػػػػػػػػػػػداؤه كػػػػػػػػػػػػػػػالطودً  
 

 يعصػػػػػػػػػف عاتيػػػػػػػػػان  كالسػػػػػػػػػيلً   قتٍ كتػػػػػػػػػدفٌ 
 

 كالليػػػػػػػػػػػػػػل يصػػػػػػػػػػػػػػخب دكنػػػػػػػػػػػػػػو كيسػػػػػػػػػػػػػػيلي  
 

            دكائػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  ري حٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػ كللنيػػػػػػػػػػػػػػػػػرافً  دارتٍ 
 

 دكف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهوؿ كللريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 كتػػرل النصػػػاؿ علػػى النصػػػاؿ تسػػػاقطت
 

 ككأنهػػػػػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػػػػر الهضػػػػػػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػػػػػػيوؿي  
 ج

 تمػػػػػػػور مػػػػػػػن الحديػػػػػػػد كترتمػػػػػػػي لجػػػػػػػجه 
 

 كتسػػػػػػػػػػػػػػػػيلي  ابة فػػػػػػػػػػػػػػػػي شاسػػػػػػػػػػػػػػػػعو صػػػػػػػػػػػػػػػػخٌ  
. 

 الحديػػػػػػػد تػػػػػػػدافعتٍ  كالخيػػػػػػػل فػػػػػػػي زردً 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح كللحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػليلي دكف البً  
 

 يتعطشػػػػػػػػػػػوف إلػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػوف كػػػػػػػػػػػأنهم
 

 ض المنػػػػػػػػػػػػوف شػػػػػػػػػػػػموؿي اظمػػػػػػػػػػػػأل كأحػػػػػػػػػػػػو  
 

 رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتهم منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة ككأنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 قطػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػحاب مػػػػػػػػػػع الريػػػػػػػػػػاح تميػػػػػػػػػػلي  
 

 تضػػػػػػػػػػيء بثاقػػػػػػػػػػبو  كسػػػػػػػػػػيوفهم شػػػػػػػػػػعله 
 

 المنػػػػػػػػػػػػوف يهػػػػػػػػػػػػوؿي  مػػػػػػػػػػػػن دكنػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػبح 
 ج

 جػػػػػادكا علػػػػػى األكطػػػػػاف فػػػػػي مهجػػػػػاتهم
 

 كاستصػػػػػػػػػػػغركا المبػػػػػػػػػػػذكؿ كىػػػػػػػػػػػو جليػػػػػػػػػػػلي  
. 

 بغمػػػػػػػػػػػػػػػػػده كتعاىػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا أف ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ 
 

 دخيػػػػػػػػػػػػػلي  مَّ كدكف القػػػػػػػػػػػػػدس ثىػػػػػػػػػػػػػ نصػػػػػػػػػػػػػله  
 

      
                               

  

                                                 
 .1970بريوت  ،181ص ، ديوان "عبري من دمشق" ،مردم بك، عدنان *
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 *نشودة الجهاد في يـو فلسطينأ
 علي محمود طو

 
 

ػػػػػػػاكىزى الظَّػػػػػػػاًلميوفى  ػػػػػػػػدىلأىًخػػػػػػػي، جى  المى
ػػػػػػػػػػػػػػريكيهيٍم يػىٍغًصػػػػػػػػػػػػػػبيوفى العيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػػةى   أىنػىتػٍ
 كىلىٍيسيػػػػػػػػوا ًبغىٍيػػػػػػػػًر صىػػػػػػػػًليًل السُّييػػػػػػػػػوؼً 
ػػػػػػػػػػامىكى ًمػػػػػػػػػػٍن ًغٍمػػػػػػػػػػػػًدهً  ػػػػػػػػػػرٍّْد حيسى  فىجى
ػػػػػػػػػػػػػػا العىرىبًػػػػػػػػػػػيُّ األىبًػػػػػػػػػػػيُّ   أىًخػػػػػػػػػػػي، أىيػُّهى
ػػػػػػػٍرؽي ًفػػػػػػػي أيمَّػػػػػػػػػةو   أىًخػػػػػػػي، أىقٍػبىػػػػػػػلى الشَّ
 أىًخػػػػػػي، ًإفَّ ًفػػػػػػي القيػػػػػػٍدًس أيٍختىػػػػػػان لىنىػػػػػػػا

 ا عىلىػػػػػػػػػى غىػػػػػػػػػٍدرًًىٍم قىاًدرًيػػػػػػػػػػنى صىػػػػػػػػػبػىٍرنى 
نيػػػػػػػػػػػوفً   طىلىٍعنىػػػػػػػػػا عىلىػػػػػػػػػٍيًهٍم طيليػػػػػػػػػوعى المى
لىػػػػػًة المىٍشرًقػىٍيػػػػػػن  أىًخػػػػػي، قيػػػػػٍم ًإلًػػػػػى ًقبػٍ

 رضػػػػػػػػػػهاأيسػػػػػػػػػػوع الشػػػػػػػػػػهيد علػػػػػػػػػػى 
ػػػػػػػػارى  ػػػػػػػا نىشيػػػػػػػقُّ الًغمى هى  أىًخػػػػػػػي، قيػػػػػػػٍم ًإلىيػٍ
ػػػػػػػييوؼي   أىًخػػػػػػي، ظىًمئىػػػػػػػٍت ًلٍلًقتىػػػػػػػاًؿ السُّ
ػػػػػا دىًمػػػػػي ػػػػػرىل ًفػػػػػي ثػىرىاىى  أىًخػػػػػي، ًإٍف جى

ػػػػػػػػػػػػرَّةو فػى  ػػػػػػػػػػػػػػػةو حي ػػػػػػػػػػػػتٍّْش عىلىػػػػػػػػػػػػى ميٍهجى  فى
ػػػػػػػػقّْ ًمػػػػػػػػٍن قػىٍبضىػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػٍذ رىايىػػػػػػػػةى الحى  كىخي

ان عىلىػػػػػػػػػػػى أىرٍ  ػػػػػػػػػػػًهيدى  اػًضهػػػػػػػػػػػكىقػىبّْػػػػػػػػػػػٍل شى
ػػػػػبىابي  ػػػػػاًؾ الشَّ  ًفلىٍسػػػػػًطيني يػىٍفػػػػػًدم ًحمى
 ًفلىٍسػػػػػػًطيني تىٍحًميػػػػػػًك ًمنَّػػػػػػا الصُّػػػػػػػديكري 

 

 

ا ػػػػػػػػػقَّ الًفػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػادي، كىحى ػػػػػػػػػقَّ الًجهى  فىحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػؤٍ مىٍجػػػػػػػػػػػػػػ ًة كىالسُّ  ؟دىدىادى األيبػيػػػػػػػػػػػػػػوَّ

 ييًجيبيػػػػػػػػوفى صىػػػػػػػػٍوتىان لىنىػػػػػػػػا أىٍك صىػػػػػػػػدىل
ا ػػػػػػػػػدى  فػىلىػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػوي، بػىٍعػػػػػػػػدي، أىٍف يػيٍغمى
ا نىا الى الغىػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػٍوـى مىٍوًعػػػػػػػػػػػدى  أىرىل اليػى
ػػػػػػػػدىل  تػىػػػػػػػريدُّ الضَّػػػػػػػالؿى كىتيٍحيًػػػػػػػي الهي
ػػػػػػػػػػدىل ػػػػػػػػا الػػػػػػػػذَّاًبحيوفى المي  أىعىػػػػػػػػدَّ لىهى
ا رىان ميٍرصىػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػػػػدى  كىكينَّػػػػػػػػػػػػا لىهي

بىػػػػػػػاءن،   كىصىػػػػػػػاريكا سيػػػػػػػدىلفىطىػػػػػػػاريكا ىى
ا ٍسًجػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػةى كىالمى ًنيسى  لًنىٍحًمػػػػػػػػػي الكى

 حمػػػػػػػػػداأيعػػػػػػػػػانق، فػػػػػػػػػي جيشػػػػػػػػػو، 
ا  دىمىػػػػػػػػػػػػان قىانًيىػػػػػػػػػػػػان كىلىظىػػػػػػػػػػػػىن ميٍرًعػػػػػػػػػػػػػػدى
ا ـى الميٍصعىػػػػػػػػػدى ا الػػػػػػػػدَّ ػػػػػػػػبىاىى  فىػػػػػػػػأىٍكًرٍد شى
ا ػػػػػػػػػػا ميوقػػػػػػػػػػػػدى ـي ًبهى ػػػػػػػػػػبَّ الضَّػػػػػػػػػػرىا  كىشى
ا ػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػدى هى ػػػػػػػػػرَّ عىلىيػٍ  أىبىػػػػػػػػػٍت أىٍف يىمي

ػػػػػػ ػػػػػػا الػػػػػػوىغىى، كىنىمىاىى  ا النَّػػػػػػدىلجىالىىى
ا ػػػػػػػػػػػدى  دىعىػػػػػػػػػػا بًاٍسػػػػػػػػػػًمهىا اهللى كىاٍستىٍشهى
اًئيُّ كىالميٍفتىػػػػػػػػػػػػػػػدىل ػػػػػػػػػػػػػلَّ الًفػػػػػػػػػػػػػدى  كىجى
ًإمَّػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػرَّدىل يىػػػػػػػػػػػاةي كى  فىًإمَّػػػػػػػػػػػا الحى

 

                                                 
 .1948، أيلول 783رللة الرسالة، العدد  *
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 *جهادان صفَّقى المجدي لويا 

 )األخطل الصغير( بشارة الخورم
 

 سػػػػػػػػػػػػػػائل العليػػػػػػػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػػػػػػػا كالزمانػػػػػػػػػػػػػػا
 المػػػػػػػػػػػػػركءاتي التػػػػػػػػػػػػػي عاشػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػا

( إذا   عاتبتىػػػػػػػػػػػػوي قػػػػػػػػػػػػل )لجػػػػػػػػػػػػوٍف بػػػػػػػػػػػػوؿو
 فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػدره قػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػفينا غلٌػػػػػػػػػػػػةن 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نادانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فلٌبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النًػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 ضػػػػػػػػػجَّت الصػػػػػػػػػحراء تشػػػػػػػػػكو عيٍريىهػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػػػقيناىا العيػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػن دمنػػػػػػػػػػػا
 ضػػػػػػػػػػحك المجػػػػػػػػػػدي لنػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػا رآنػػػػػػػػػػا

 حػػػػػػػػرار أف تسػػػػػػػػقي الًعػػػػػػػػدلعػػػػػػػػرسي األ
 إلػػػػػػى )العهػػػػػػد( الػػػػػػذم نركػػػػػػب المػػػػػػوتى 

 أًمػػػػػػػػػػػػػػػػػنى العػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػديهم أننػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كٌلمػػػػػػػػػػػػػا لىوَّحػػػػػػػػػػػػػتى بالػػػػػػػػػػػػػذكرل لهػػػػػػػػػػػػػم

 فػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػرعتوذنبنػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػدىر 
 يػػػػػػػػػػػا جهػػػػػػػػػػػادان صػػػػػػػػػػػٌفق المجػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػػ  ٍت فلسػػػػػػػػػػػػػػطينه بػػػػػػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػػػػػػرؼه باىى
 إف جرحػػػػػػػػػػػػػان سػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػٍن جبهتهػػػػػػػػػػػػػا
 كأنينػػػػػػػػػػػػػػػان باحػػػػػػػػػػػػػػػت النجػػػػػػػػػػػػػػػول بػػػػػػػػػػػػػػػو
 يػػػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػػػطين التػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػدنا لمػػػػػػػػػػػا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىػػػػػػػل خفرنػػػػػػػا ذمَّػػػػػػػةن ميػػػػػػػٍذ عرفانػػػػػػػا
 لػػػم تػػػزؿ تجػػػرم سػػػعيران فػػػي ًدمانػػػا

 نػػػػػػاسػػػػػػوؼ تػػػػػػدعونا كلكػػػػػػن ال ترا
 كعطشػػػػػنا، فػػػػػانظركا مػػػػػاذا سػػػػػقانا
 كتركنػػػػػػػػػػػا نيهيىػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػدين كرانػػػػػػػػػػػا
 فكسػػػػػػػػػػػػػػوناىا زئيػػػػػػػػػػػػػػران كديخانػػػػػػػػػػػػػػا
 أيقنػػػػػػػػػػت أف مىعىػػػػػػػػػػٌدان قػػػػػػػػػػد نمانػػػػػػػػػػا
 بػػػػػػػػدـ األبطػػػػػػػػاؿ مصػػػػػػػػبوغان ًلوانػػػػػػػػا
 أكؤسػػػػػػػان حيمػػػػػػػران كأنغامػػػػػػػان حزانػػػػػػػى
 نحرتٍػػػػػػػػػػػػػو دكف ذنػػػػػػػػػػػػػب حيلفانػػػػػػػػػػػػػا
 ؟نػػػػػػػزرع النصػػػػػػػر كيجنيػػػػػػػو ًسػػػػػػػوانا

 أكسػػػػػػػعوا القػػػػػػػوؿ طػػػػػػػالء كًدىانػػػػػػػا
 كخانػػػػػػػػا الػػػػػػػػًودٌ ينػػػػػػػػا ألخػػػػػػػػي فى كى  أفٍ 

 لػػػػػػػػػبس الغػػػػػػػػػاري عليػػػػػػػػػو األرجوانػػػػػػػػػا
 كبنػػػػػػػػػػػػػػاءه للمعػػػػػػػػػػػػػػالي ال ييػػػػػػػػػػػػػػدانى

 وي بخشػػػػػػػػػػػػػػػػػوعو شػػػػػػػػػػػػػػػػػفتاناٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لثى 
 ان رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتوي مقلتانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعربيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كابدتػػػػػو مػػػػػن أسػػػػػىن ننسػػػػػى أسػػػػػانا

                                                 
 .2006، الطبعة الثانية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 165،  ص "اذلوى والشباب"اخلوري، بشارة، ديوان  *



- 289 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

325 
 

 نحػػػػػػن يػػػػػػا أخػػػػػػتي علػػػػػػى العهػػػػػػد الػػػػػػذم
 يثػػػػػػػػػػػػػربه كالقػػػػػػػػػػػػػدسي منػػػػػػػػػػػػػذي احتلمػػػػػػػػػػػػػا
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼه للمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت أف نطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 كردةه مػػػػػػػػػػػػػػػػػن دمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 انشػػػػػػػػػػػػركا الهػػػػػػػػػػػػوؿ كصيػػػػػػػػػػػػٌبوا نػػػػػػػػػػػػاركمٍ 

 ألحػػػػػػػػػػػػػداثي منٌػػػػػػػػػػػػػا أنفيسػػػػػػػػػػػػػان غػػػػػػػػػػػػػٌذًت ا
 قػىػػػػػرىعى )الدكتشػػػػػي( لكػػػػػم ظهػػػػػر العصػػػػػا
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػوه لكػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فػػػػػػػػػػػػػػػػػانتقموا
 قيػػػػػػػٍم إلػػػػػػػى األبطػػػػػػػاؿ نلمػػػػػػػٍس جػػػػػػػرحهمٍ 
 قػػػػػػػػم نجػػػػػػػػٍع يومػػػػػػػػان مػػػػػػػػن العمػػػػػػػػر لهػػػػػػػػمٍ 
 إنمػػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػػقُّ الػػػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػػػاتوا لػػػػػػػػػػػػو

 

 

 

 

 قػػػػػػد رضػػػػػػعناه مػػػػػػن المهػػػػػػد ًكالنػػػػػػا
 كعبتانػػػػػػػا كىػػػػػػػول العػػػػػػػرب ىوانػػػػػػػا
 أنفسػػػػػػػػػػان جبػػػػػػػػػػارة تػػػػػػػػػػأبى الهوانػػػػػػػػػػا
 لػػػػو أتػػػػى النػػػػار بهػػػػا حالػػػػت جنانػػػػا

 تلقػػػػػوا جبانػػػػػا كيفمػػػػػا شػػػػػئتم فلػػػػػن
 لػػػػػػػٍم يزدىػػػػػػػا العنػػػػػػػفي إالٌ عنفوانػػػػػػػا
 كتحػػػػػػػػػػػػٌداكم حسػػػػػػػػػػػػامان كلسػػػػػػػػػػػػانا
 كدعونػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػأؿي اهلل األمانػػػػػػػػػػػػػا
 لمسػػػػػػػػة تسػػػػػػػػبحي بالطيػػػػػػػػب يػػػػػػػػدانا
 ىٍبػػػوي صػػػـو الفصػػػح، ىبػػػوي رمضػػػانا
 حقنػػػػػػػا، نمشػػػػػػػي إليػػػػػػػو أيػػػػػػػن كانػػػػػػػا
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 *كعد بلفور

 الشاعر القركم
 

، الحػػػػػػق   أكبػػػػػػر ي  ،مػػػػػػن كعػػػػػػودؾمنػػػػػػكى
 إنجازىىػػػػػػػػػاتعػػػػػػػػػد ي الوعػػػػػػػػػود كتقتضػػػػػػػػػي 

ً  لػػم تكػػنٍ   لػػو كنػػت ى مػػن أىػػل المكػػاـر
 ًعػػػػػدٍ  مػػػػػن تشػػػػػاء ي بمػػػػػا يشػػػػػاء ي فإنمػػػػػا

 ةو أٌمػػػػػػػػ فلقػػػػػػػػد نفػػػػػػػػوز كنحػػػػػػػػن أضػػػػػػػػعفي 
 فلىكػػػػػػػػػػػم كقػػػػػػػػػػػى متواضػػػػػػػػػػػعان إطراقيػػػػػػػػػػػو

 

 ر ي ب حسػػػػاب ى الحػػػػق يػػػػا متجبٌػػػػفاحسػػػػ 
 مهػػػػػػج العبػػػػػػاد، خسػػػػػػئت يػػػػػػا مسػػػػػػتعمر ي 
 مػػػػػن جيػػػػػبً  غيػػػػػًرؾ محسػػػػػنان يػػػػػا بلفػػػػػر ي 

 ككعػػػػػػػػػػدؾ أخسػػػػػػػػػػر ي  دعػػػػػػػػػػواه خاسػػػػػػػػػػرةه 
 مغلوبػػػػػػػػػػػان كأنػػػػػػػػػػػت األقػػػػػػػػػػػدر ي كتػػػػػػػػػػػؤكب 

بػػػػػػػػػػػػػا بفضػػػػػػػػػػػػػل ردائػػػػػػػػػػػػػو المتكبػػػػػػػػػػػػػر ي   كىكى
 

* * * 
 يػػػػا مصػػػػدر الكػػػػًذبً  الػػػػذم مػػػػا بعػػػػده
 تجنػػػػػي عىلىػػػػػى كطػػػػػن المسػػػػػيحً  مػػػػػدمّْران 

 ، كالثػػارات ي قػػد خلقػػت لكػػميػػا عيػػٍربي 
 

 تعػػػػػػالى الحػػػػػػق ُّ عمػػػػػػا تنشػػػػػػر ي ، كػػػػػػذبه  
ػػػػػػػػػر ي   كتػػػػػػػػػذيع أنػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػبالد معمّْ
 اليػػػػػػػػػػػـو ى تفتخػػػػػػػػػػػر العلػػػػػػػػػػػى أف تثػػػػػػػػػػػأركا

 

* * * 
 قػػمٍ  (صػػالح الػػدين)يػػدعوؾ شػػعبيك يػػا 

 همالصػػػػػػػػػػػليبيوف مػػػػػػػػػػػا عٌلمػػػػػػػػػػػتى  يى سػػػػػػػػػػػنى 
 أدرل بسػػػػػػػػيفك مػػػػػػػػنهمي  (ريكػػػػػػػػاردس)
 

 تػػػػػػػػػأبى المػػػػػػػػػركءىة ي أف تنػػػػػػػػػاـ كيسػػػػػػػػػهركا 
 قبػػػػػػػػل الرحيػػػػػػػػل فعيػػػػػػػػدٍ إلػػػػػػػػيهم يػػػػػػػػذكركا
 فليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألوه لعلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ال ينكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي 

 

* * * 
 مىػػػػػػػػػػػدَّت ريتػىػػػػػػػػػػػٍيالء الشػػػػػػػػػػػآـ شػػػػػػػػػػػباكها

 ئ ى الزمػػػػػػاف كال تػػػػػػزاؿ خيوطهػػػػػػادً صىػػػػػػ
 كلكػػػػػػػػػػم تملمػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػنهن َّ غضػػػػػػػػػػنفر ي  

 تيغػػػػػػػػػػػرل بليمعتهػػػػػػػػػػػا الملػػػػػػػػػػػوؾ فتؤسػػػػػػػػػػػري 

                                                 
 .1983دمشق  ،الطبعة السادسة ،438، ص ديوان الشاعر القرويالقروي،  *
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 قياصػػػػػػرة و سػػػػػػباىم حسػػػػػػنيهاكػػػػػػم مػػػػػػن 
 الشػػػػػاـ ي باقيػػػػػة ه كىػػػػػم تحػػػػػت ى الثػػػػػرل
 يػػػػػػا )مكدينىلػػػػػػدي( كيػػػػػػا )بريٌػػػػػػافي( اصػػػػػػغيا
 أيمنيٌػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػدنيا السػػػػػػػػػػػػالـ ي كإنمػػػػػػػػػػػػا
 ىيهػػػػػػات كالتسػػػػػػليح ي أكبػػػػػػر ي ىمّْكػػػػػػم
 مػػػػػػا ركَّض الًتمسػػػػػػاح ى صػػػػػػقل ي أديمػػػػػػو

 

 ء ى مػػػػػػػنهم قيصػػػػػػػري لػػػػػػػم ييعجػػػػػػػب الفيحػػػػػػػا
 قػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػابهوا أنصػػػػػػػػػػابىهم فتحٌجػػػػػػػػػػركا 
)  كأصػػػػػػخٍ  بسػػػػػػمعك برىػػػػػػة ن يػػػػػػا )ىػػػػػػوفري
 ري تحقيقهػػػػػػػػا فػػػػػػػػرض ه علػػػػػػػػى مػػػػػػػػن يقػػػػػػػػدً 

ػػػػػػػري كالػػػػػػػوحش ي خلػػػػػػػف ى جلػػػػػػػودكم م  تنكّْ
 !نتم فػػػػػػػػػػػػػػػأنتم بربػػػػػػػػػػػػػػػري مهمػػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 

 

* * * 
 تػػػػػػػػػػػوراتكم مػػػػػػػػػػػألل بكػػػػػػػػػػػل فظيعػػػػػػػػػػػة و 
 لفظىػػػػػػػتكم ي الػػػػػػػدنيا فكيػػػػػػػف تخايلػػػػػػػت

 

 فعجبػػػػػػػػت ي كيػػػػػػػػف بكفرًىػػػػػػػػا ال نكفػػػػػػػػر ي  
 أشػػػػػػػػػػػػػػباحكم فهنالػػػػػػػػػػػػػػك المتضػػػػػػػػػػػػػػجر ي 

 

* * * 
 أألجػػػػػػػػػػل مبكػػػػػػػػػػاكم تػػػػػػػػػػراؽ ي دماؤنػػػػػػػػػػا
 تتهػػػػػػػػػػافتوف ى علػػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػػدارً  كأنَّػػػػػػػػػػو
 فػػػي كػػػل مضػػػطرىب لكػػػم مبكػػػى ن فًلػػػم
 مػػػػػػػػػػػاذا يفيػػػػػػػػػػػد بكػػػػػػػػػػػاؤكم كذنػػػػػػػػػػػوبكم
 قػػػد سػػػٌمرٍتو ي علػػػى الصػػػليب جػػػدكديكم
 أقلقػػػػػػػػػػتم ي الػػػػػػػػػػدنيا بمػػػػػػػػػػوطنكم، أمػػػػػػػػػػا

 
 

 دمػػػػػػػػػػع ه يسػػػػػػػػػػيل ي كال دمػػػػػػػػػػاء ه تيهػػػػػػػػػػدر ي  
 كالجػػػػػػػدار ي المحشػػػػػػػر ي  يػػػػػػػـو ي القيامػػػػػػػة ً 

 ىػػػػػػذا النعيػػػػػػب علػػػػػػى الخرائػػػػػػب ييػػػػػػؤثىر ي 
 تطغػػػػػػػى علػػػػػػػى قبػػػػػػػر المسػػػػػػػيح كتزخػػػػػػػر ي 
 كاليػػػػػػػػػػػـو ى مػػػػػػػػػػػنكم ال يػػػػػػػػػػػزاؿ ييسػػػػػػػػػػػٌمر ي 

ػػػػػػػري  ىػػػػػػػوَّة  مػػػػػػػن  ؟فيهػػػػػػػا األبػػػػػػػالس ي تيحشى
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ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
الّساح، في  المجلجل  وحـدُه  شـعـركـم 

الضفة،  وفــي  القطاع  فــي  األهـــــل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي

• أبو سلمى، )عبدالكرمي الكرمي(، ديوانه، دار العودة، الطبعة األوىل، بريوت 1978.

•    •    •

 القدس في عيوف الشعراء
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ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
شـعـركـم وحـدُه المجلجل في الّساح ،

 ، الضفة  وفــي  القطاع  في  األهـل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي

• أبو سلمى، )عبدالكرمي الكرمي(، ديوانه، دار العودة، الطبعة األوىل، بريوت 1978.

•    •    •
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ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
شـعـركـم وحـدُه المجلجل في الّساح ،

 ، الضفة  وفــي  القطاع  في  األهـل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي

• أبو سلمى، )عبدالكرمي الكرمي(، ديوانه، دار العودة، الطبعة األوىل، بريوت 1978.

•    •    •



- 293 - - 292 -

ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
الّساح، في  المجلجل  وحـدُه  شـعـركـم 

الضفة،  وفــي  القطاع  فــي  األهـــــل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي

• أبو سلمى، )عبدالكرمي الكرمي(، ديوانه، دار العودة، الطبعة األوىل، بريوت 1978.

•    •    •
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ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
شـعـركـم وحـدُه المجلجل في الّساح ،

 ، الضفة  وفــي  القطاع  في  األهـل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي
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ــْن »فـــــلـــــســـــطـــــيـــــن« ريــشــتــي َوبَـــيـــانـــي ــــ ِمـ
»الرَّملِة« َوِمــَن  ريشتي  ِمْن »فلسطين« 
ــافــا« قوافيها يـــ بـــــرتـــــقـــــال »  ــذا  ِمـــــْن شـــ
والشاطئ »غـــــزة«  قـطـاع  مـن  أحـرفـي 
ــابـــــت نـــــابـــــلـــــس مـــــخــضــلَّــَة الــعــيــنــيــن يـــــــوم غـــ
ــاحــاهــا مـــــن فـــــلـــــســطــيــن ريـــشـــتـــي، وجــن
ــا ــهـــ ـــ ُأرّوي الـــــحـــــبـــــيـــــب  »األُردن«  ومـــــن 
ــة الـــــحـــــزيــنــة، ال أنــشــر ــفـــ ــضـــ ـــ ــن ال ــــ ومـ

ــراَء الـــــجـــــلـــــيـــــل والـــشـــاطـــىء الــغــربــّي ــعـــ شـــ
ــْعـــــرُُكـــــْم –مــثــلــكــم– خـــلـــوداً ويــســري ِشـــ
ــجــومــًا ــل بـــــالـــــحـــــروف نـــ ــيـــ ــلـــ ـــ زنـــــــتـــــــُم ال
تـــــــتـــــــحـــــــّدون بـــــالـــــقـــــوافـــــي الـــــمـــــدمـــــاِة
الخضراء أرضــكــم  فــوق  الـشـعـر  طـلـَع 
ــــــواه، تـــــلـــــوي بـــــه الـــــريــح كـــــل شـــــعـــــر سـ
ــدُه يُـــــعـــــّمـــــُق فـــي األرض ــــ شـــــعـــــركـــــم وحـ
شـعـركـم وحـدُه المجلجل في الّساح ،

 ، الضفة  وفــي  القطاع  في  األهـل  أيـهـا 

ــِد والـــــهـــــوَى يَــــــْدرُجــــــاِن ــ ــْل ــ ــُخ ــ ــَعـــلـــى ال  فـ

ــي ــ ــان ــَر اأَلغــ ــ ــْمـ ــ ــُت ُحـ ــغــ ــ  و»الــــــِلــــــّد« ُص
ــرم« الـــمـــعـــانـــي ــ ــكـ ــ ــولـ ــ  ومــــــن ســـهـــل »طـ
األرداِن ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــصــبــوغـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــمــشـــ

 لــــــــــــم تــــــغــــــتــــــمــــــض لــــــــنــــــــا عـــــــيـــــــنـــــــاِن

ــتــاِن ــــــــوى، الــضــفـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى عــالـــــــــــــــــم الــجـــ ــ  إل

ــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدى، شـــجـــيّـــة األلــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ـــ ــت ـــ  ل

أشــجــانــي  – نـــــــــــــــــــــــــــــى  الــدُّ ــوق  فــ  –  إالَّ 

 أنـــــــــــتـــــــــــُم طـــــــــــائـــــــــــُع الــــــــــُفــــــــــرســــــــــاِن

ــه نـــفـــُح الـــِجـــنـــاِن ــي  مـــن »فــلــســطــيــن« ف

 يــــــــا أحــــــــبــــــــاي فــــــــي أحــــــــــب مـــــكـــــاِن

ــة الـــشـــيـــطـــاِن ـــ ـــ ـــ ـــ ــااًل، عــصــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــضـــ

 غـــــــــرســـــــــاً مــــــخــــــضَّــــــب األغـــــــــصـــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ـــيـ ــ ــســ ــ ــ ـــنـ ــ ــ  ويـــــــــطـــــــــويـــــــــه عـــــــــالـــــــــم ال

ــواِن ــ ــ ــف ــ ــ ــن ــ ــ ــع ــ ــ  جــــــــــــــذوَر الــــــصُّــــــمــــــود وال

ــاِن ــ ــَع ــمــ ــ ــْع ــ ــَم ــ ــاِح فـــــي ال ــ ــ ــّسـ ــ ــ  رفـــــيـــــُق الـ

 لـــــــــو تُــــــنــــــطــــــق الـــــــــــدمـــــــــــوُع لــــســــانــــي
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ــا لـــــم تـَـــــــــــــــــْرِوِه الـــشـــفـــتـــاِن ــمــ  أبـــــلـــــُغ مــ

عـــــــلـــــــى كــــــــــــــّل شـــــــــــفـــــــــــرٍة وِســـــــــنـــــــــان
 ِ

 ُوقــــــــيــــــــتــــــــم غــــــــــوائــــــــــل الــــــــحــــــــدثــــــــاِن

 وتـــــــــــــــغـــــــلـــــــون تُــــــــــــربــــــــــــَة األوطــــــــــــــــــــاِن

 وتُــــــــــــهــــــــــــدي غــــــــائــــــــل الــــــــريــــــــحــــــــاِن

ــاِن ــ ــ ــب ــ ــضــ ــ ــ ــُق ــ ــ ــون وال ــ ــ ــجـ ــ ــ ـ ــسُّ ــ ــ  خــــــلــــــَف الـ

 فـــــــــــــــوَق الــــــــــــُمــــــــــــروج والــــــــــــــغُــــــــــــــدراِن

الـــــمـــــهـــــرجـــــاِن فـــــــــــــــارُس  قــــــيــــــَل  إذا 

ــا وفــــــــــــــــوق الـــــــــــّرعـــــــــــاِن ــ ــ ــنـ ــ ــ  تــــــــرمــــــــي بـ

ــَر الــــــــزَّمــــــــاِن ــ ــ ــب ــ ــاز عــ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــي نـ ــ ــضـ ــ ــمـ ــ  ونـ

 الــــفــــجــــُر مـــــن أرضـــــنـــــا مـــــع الــــنــــيــــراِن

ــه، وهـــل ــي ــب ـــ ــان ــُر جـــ ــمـــ ــجـــ ـــ ــعـــــصـــــب ال يـــ
ــاُدنـــــا الـــــُمـــــمـــــزقـــــة  الــحــرَّى ــبـــ تـــــلـــــك أكـــ

  
ــار ــن ـــ ــل ال ــبـــ ــا الـــــــثـــــــائـــــــرون فـــــــي جـــ ــهـــ ـــ أي
ــبـــــطـــــوالت ــــروي الـــ ـــ ُــ ــــــْم وحـــــــده ي ــــــُكـ دُمـ
األرُض تــزدهــُر   .. تـخـطـرون  عـنـدمـا 
ــراُر ــتــُم األحــ أن ــتــُم  ـــ نـحـُن أســـــــرى.. وأَن
ــــــدُه الـــــنَّـــــاشـــــُر األمـــــجــاد الـــــفـــــدائـــــيُّ وحـ
ــــــدُه الـــــمـــــُعـــــّصـــــُب فـــــي الــُخــّلــد إنـــــــُه وحـ

، الخضر  الـسفوح  فـوق  األيـام  أتُـراهـا 
كـــــمــا ُكــنَّــا رفـــــــاق درٍب..  نـــــتـــــاقـــــى.. 
ــا.. إذا لـــم يُــطــلَّ ــي ـــ ن ــدُّ ـــ ــيَء ال ــضـــ ـــ ــْن ُت ـــ ل

•    •    •

•    •    •
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 *السالـخرافة 

 زكي قنصل
 

ػػػػػػٍل لػػػػػػي إلػػػػػػى مىٍهػػػػػػًد السػػػػػػالـ سػػػػػػبيلي   ىى
 

 الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي دىاجو كالطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي طويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

 لىتكػػػػػػػادي تػىٍغػػػػػػػرىؽ فػػػػػػػي الظػػػػػػػالـ سػػػػػػػفينتي
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػوال بىصػػػػػػػػػػػػػػػػيصه للرجػػػػػػػػػػػػػػػػاء ضىػػػػػػػػػػػػػػػػئيلي  
 

ػػػػػػػػػٍكوىامى عيػػػػػػػػػٍذريؾ بػىػػػػػػػػػيّْنه   يػػػػػػػػػا ميٍنًكػػػػػػػػػران شى
 ج

ػػػػػػػػػػػليم ثىقيػػػػػػػػػػػلي    كىقٍػػػػػػػػػػػعي األنػػػػػػػػػػػين علػػػػػػػػػػػى السَّ
 ج

 لػػػػػػو كنػػػػػػتى مثلػػػػػػي لػػػػػػم تىًضػػػػػػٍق بكػػػػػػآبتي
 

 صىػػػػػػػػػػػٍدران كلػػػػػػػػػػػم يػىثٍػقيػػػػػػػػػػػٍل عليػػػػػػػػػػػك عليػػػػػػػػػػػلي  
 

 أتسػػػػػػػػػوميني مىػػػػػػػػػرىحى الطليػػػػػػػػػق كمىػػػػػػػػػٍوطني
 

 بػػػػػػػػػػػػػػين السالسػػػػػػػػػػػػػػل كالقيػػػػػػػػػػػػػػوًد ذليػػػػػػػػػػػػػػلي؟ 
 

ػػػػػػػػوٍكةه   قػػػػػػػػالوا اسػػػػػػػػتراحى فقلػػػػػػػػتي لػػػػػػػػوال شى
 

 تنسػػػػػػػػػػػػػػػابي بػػػػػػػػػػػػػػػينى ضيػػػػػػػػػػػػػػػلوعو كتىجػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 

 ال شػػػػػػػػػػػأفى السػػػػػػػػػػػتقالًلو مػػػػػػػػػػػا داـ فػػػػػػػػػػػي
 ج

 بػػػػػػػػػػػػػػاب العىػػػػػػػػػػػػػػرًين الميسػػػػػػػػػػػػػػتقلّْ دىخيػػػػػػػػػػػػػػلي  
 

نػػػػػػػػػػاحه  ػػػػػػػػػػاتى يىحملنػػػػػػػػػػي جى هى يػٍ  خػػػػػػػػػػافقه ىى
 ج

 كأخػػػػػػػػػػػػػػػػوه فػػػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػػػػفاده مىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػلوؿي  
 

 أعالميػػػػػو لىٍهفػػػػػي علػػػػػى القيػػػػػٍدس انطػػػػػوتٍ 
 

 ككبػػػػػػػػػػػػػػٍت بأشػػػػػػػػػػػػػػباًؿ النضػػػػػػػػػػػػػػاؿ خييػػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 

 يمشػػػػي األصػػػػيلي ابػػػػني األصػػػػيًل ميطىأطئػػػػان 
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػمخي كاًغػػػػػػػػػػػػػػػػػله مىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرذكؿي  
 

 الهيٍدنػػػػػػػػػػػػػةي النكػػػػػػػػػػػػػراءي أٍصػػػػػػػػػػػػػلي بالئنػػػػػػػػػػػػػا
 ج

ٍطلػػػػػػػػػػوؿي   ـي المى  فػػػػػػػػػػي عيٍنػػػػػػػػػػق عاقػػػػػػػػػػدىا الػػػػػػػػػػدَّ
 

فينالػػػػػػػػػػػػػوال  ػػػػػػػػػػػػػيػٍ  حبائًليهػػػػػػػػػػػػػا لحطَّػػػػػػػػػػػػػم سى
 ج

 كىٍكػػػػػػػػػػػػػػػرى الرذيلػػػػػػػػػػػػػػػة كانتهػػػػػػػػػػػػػػػٍت إسػػػػػػػػػػػػػػػػريلي  
 

ػػػػػػػػػػرابها  لىٍيػػػػػػػػػػتى الػػػػػػػػػػذين استبشػػػػػػػػػػركا بسى
 ججج

ـه كضػػػػػػػػػػػػػلَّ دىليػػػػػػػػػػػػػلي    زلَّػػػػػػػػػػػػػٍت بهػػػػػػػػػػػػػم قىػػػػػػػػػػػػػدى
 ج

 ال نىٍختلػػػػػػػػػػػٍق للػػػػػػػػػػػذنب أعػػػػػػػػػػػذاران فقػػػػػػػػػػػد
 

 ييفتػػػػػػػػػػػػػػي بتحليػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػذنوًب جميػػػػػػػػػػػػػػلي  
 ج

 الجػػػػػػػػػػػػػودي إالَّ فػػػػػػػػػػػػػي الكرامػػػػػػػػػػػػػًة زينػػػػػػػػػػػػػةه 
 ج

 نبيػػػػػػػػػػػػػػلي كالصىػػػػػػػػػػػػػػٍفحي إالَّ فػػػػػػػػػػػػػػي الجهػػػػػػػػػػػػػػاًد  
 

ػػػػػػػػي علػػػػػػػػى أحػػػػػػػػرارًه غصَّػػػػػػػػٍت بهػػػػػػػػم  لىٍهفى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػهوؿي   ػػػػػػػػػػػػػػػػده كسي  بيػػػػػػػػػػػػػػػػده كضػػػػػػػػػػػػػػػػاقٍت أٍنجي
 

ػػػػػػػػػػرَّديكا  مليػػػػػػػػػػوفي الجو فػػػػػػػػػػي العىػػػػػػػػػػراًء تىشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػواًنهم مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػؤيكؿي    لىػػػػػػػػػػػػػػػٍم يىٍخػػػػػػػػػػػػػػػتىًلٍج لهى
 ج

 نىصىػػػػػػػبوا علػػػػػػػى دىٍرًب الريػػػػػػػاح ًخيػػػػػػػامىهم
 ج

 ييػػػػػػػػػػػػػػػذًكي جػػػػػػػػػػػػػػػراحىهمي غػػػػػػػػػػػػػػػده مجهػػػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 ج
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 إف يىرقيػػػػػػػػدكا فالػػػػػػػػذٍُّعر فػػػػػػػػي أحالمهػػػػػػػػم
 ج

 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىوا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهىٍوؿ كالتَّرحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  كإذا 
 

ػػػػػػػػػػػػػرُّ يىٍجًلػػػػػػػػػػػػػديىم بنػػػػػػػػػػػػػاًر ًسػػػػػػػػػػػػػياًطو  الحى
 ج

 سػػػػػػػػػػػػػػػيفه فػػػػػػػػػػػػػػػوقىهم مسػػػػػػػػػػػػػػػلوؿي  كالقىػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

ػػػػػػػػػػػػػنػىهيم آفىاتًػػػػػػػػػػػػػو   كالجػػػػػػػػػػػػػوعي يػػػػػػػػػػػػػزرعي بػىيػٍ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىليمُّ غىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى زىٍرًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ًعٍزريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 ج

 يػىٍزىػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػيهم بالفيتػػػػػػػػػػػػات ميػػػػػػػػػػػػنػىعَّمه 
 جج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثوب األى    ثّْ بخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي رى كيىمي
 جج

 المتهػػػػػػػػػػػػػػػػوّْدكف ببؤًسػػػػػػػػػػػػػػػػهمكييتػػػػػػػػػػػػػػػػاجر 
 جج

 إف اللئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديه التىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدجيلي  
 ج

 يػػػػا خػػػػائفينى علػػػػى السػػػػالـ أىالى اخجليػػػػوا
 

 دىٍعػػػػػػػػػػػػػول السػػػػػػػػػػػػػالـ خيرافػػػػػػػػػػػػػةه كفيضػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 ججج

 أىكى بػىٍعػػػػػػػدى أف شػػػػػػػػهدى الػػػػػػػورىل عػػػػػػػػوراًتكم
 

 رىٍأد النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونكم ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديلي؟ 
 ج

ػػػػػرٍ "مػػػػػا أكػػػػػذبى   يػىػػػػػٍزعمي أنػػػػػو حػػػػػاؿى  "السّْ
 

 ظىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله للنػّْعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج بىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  ًظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّّ  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرعكم  ال حػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ إالٌ للقػػػػػػػػػػػػػػػػومّْ بشى
 

 فىعػػػػػػػػػػػػالـى ىػػػػػػػػػػػػذا الكػػػػػػػػػػػػذبي كالتضػػػػػػػػػػػػليلي؟ 
 

 بػىٍيػػػػػػػػػػػتي الصػػػػػػػػػػػالة جعلتمػػػػػػػػػػػوه مىغػػػػػػػػػػػارةن 
 

 كيسػػػػػػػػػػػػرحي غيػػػػػػػػػػػػوؿي  يىسػػػػػػػػػػػػعىى بػػػػػػػػػػػػو لًػػػػػػػػػػػػصّّ  
 جج

 لػػػػػػػػػوال مسػػػػػػػػػاعيكم ألخفػػػػػػػػػقى حيٍلميهػػػػػػػػػم
 

 كاستيؤصػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػرطافي كىػػػػػػػػػػػػو كبيػػػػػػػػػػػػلي  
 

ٍطبػػػػػػػػػػػو أيػػػػػػػػػػػديكمي   ال تغسػػػػػػػػػػػلوا مػػػػػػػػػػػن خى
 

 الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػًة لألثػػػػػػػػػػػػػػػػيًم زىميػػػػػػػػػػػػػػػػلي راعػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 ج

 دافػػػػػػػػػػػعو  بلفػػػػػػػػػػػوري فػػػػػػػػػػػي المأسػػػػػػػػػػػاة أكؿ
 

 كيليػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا ًشٍرشػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي  
 ججج

 يػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػائدينى علػػػػػػػػػى الرذيلػػػػػػػػػة دىٍكلػػػػػػػػػةن 
 ججج

 للبيطٍػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػوـه ضػػػػػػػػػػػػػػػػاحكه كيػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿي  
 ج

 ال تػىٍرقيصػػػػػػػػػػػوا للنصػػػػػػػػػػػر فهػػػػػػػػػػػو بدايػػػػػػػػػػػةه 
 جج

 إفَّ الختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ندامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كعىويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 ج

 صىػػػػػػحىًت العركبػػػػػػةي مػػػػػػن عميػػػػػػق سيػػػػػػباًتها
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػبوؿي   فَّػػػػػػػػػػػػػػزٍت تحػػػػػػػػػػػػػػت البنػػػػػػػػػػػػػػود شي  كتىحى
 ج

ػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػفَّهم  جمعػػػػػػػػػػتهمي الجيلَّػػػػػػػػػػى ككحَّ
 جج

 ثػػػػػػػػػػػأره يػيزىٍمجػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػدكر جليػػػػػػػػػػػلي  
 

 يزىػػػػػػػو صػػػػػػػالحي الػػػػػػػدين فػػػػػػػي أبػػػػػػػرادىم
 

 كيجػػػػػػػػػػػػػػوؿي فػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػيافهم كيصػػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 

 صيػػػػػػػػٍلحى حتػػػػػػػػى تنطػػػػػػػػوم أعالميكػػػػػػػػم ال
 ججج

 كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػودى مفجػػػػػػػػػػػػػػػػػوعه كيػػػػػػػػػػػػػػػػػأمن غيػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  
 ج

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػًد ثػػػػػػػػػػػػػػػورةى ًحٍقػػػػػػػػػػػػػػػدنا أرَّثٍػػػػػػػػػػػػػػػػتيمي   بالكى
 

 نػػػػػػػػػػػػػػابي الكػػػػػػػػػػػػػػريم إذا اسػػػػػػػػػػػػػػتيفٌز أكػػػػػػػػػػػػػػوؿي  
 

ػػػػػػػدكا كتسػػػػػػػلَّحوا  غػػػػػػػدان التالقػػػػػػػي فاحشي
 جج

 ىيهػػػػػػػػػػػػػػات يػػػػػػػػػػػػػػدفع عػػػػػػػػػػػػػػنكمي أسػػػػػػػػػػػػػػطوؿي  
 ج

ػػػػػػػكم  حػػػػػػػاف الرحيػػػػػػػلي فػػػػػػػإف ركبػػػػػػػتم رأسى
 جج

 فالسػػػػػػػػػػػػػػػيفي ظػػػػػػػػػػػػػػػاـو للرقػػػػػػػػػػػػػػػاب غىليػػػػػػػػػػػػػػػلي  
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 *تأنػ
 إيليا أبو ماضي

 

 مهػػػػػػػػػػبط الػػػػػػػػػػػوحي مطلػػػػػػػػػػع األنبيػػػػػػػػػػػاء
 ج

 ؟كيػػػػػػػػػػػػػػػػف أمسػػػػػػػػػػػػػػػػيت مهػػػػػػػػػػػػػػػػبط األرزاءً  
 

 نبػػػػػػػػػػوٌ فػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػوف األنػػػػػػػػػػاـ عنػػػػػػػػػػك 
 

 لػػػػػم يكػػػػػػن فػػػػػػي العيػػػػػػوف لػػػػػػو لػػػػػػم تسػػػػػػائي 
 

 رػأنػػػػػت كػػػػػالحٌرة التػػػػػي انقلػػػػػب الٌدىػػػػػ
 

 عليهػػػػػػػػػػػػػػا فأصػػػػػػػػػػػػػػبحت فػػػػػػػػػػػػػػي اإلمػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 جج

 أنػػػػػت كػػػػػالبردة الموٌشػػػػػاة أبلػػػػػى الطٌػػػػػي
 

 كالٌنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ركاءً  
 ج

 أنػػػػػػػػػػػػػت مثػػػػػػػػػػػػػل الخميلػػػػػػػػػػػػػة الغنٌػػػػػػػػػػػػػاء
 ج

 عٌريػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػن أكراقهػػػػػػػػػػػػػػا الخضػػػػػػػػػػػػػػراءً  
 ججج

 لٌػػػػػػم الػػػػػػٌدىر ظفريػػػػػػوقأنػػػػػػت كالٌليػػػػػػث 
 

 عليػػػػػػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػواءً كأحنػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 جج

 أنػػػػت كالٌشػػػػاعر الػػػػذم ألػػػػف الوحػػػػدة
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي محفػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الغوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 أنػت مثػل الجبٌػار يرسػف فػي األغػػالؿ
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 
 ج

 حػػػػػػػػػاالن  قت أرفػػػػػػػػػلػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػائين كنػػػػػػػػػ
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرة أف تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  أكى  
 ج

 ذا رجػػػػػػػػػػػاء كثيػػػػػػػػػػػر أنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػتي 
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئن كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ال أرل ذا رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 منػػػػػػػك قنوطػػػػػػػان قػػػػػػػد بكػػػػػػػى التػػػػػػػاركوؾ 
 

 فبكػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػاكنوؾ خػػػػػػػػػػػوؼ الٌتنػػػػػػػػػػػائي 
 

 كثػػػػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػػػػائحوف حولػػػػػػػػػػػك حتٌػػػػػػػػػػػى
 

 خلػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي حاجػػػػػػػػػػػة للعػػػػػػػػػػػزاءً  
 

 صػػػػػنت دمػػػػػوعيقػػػػػد بػػػػػذلوا دمعهػػػػػم ك 
 

 إنٌمػػػػػػػػػػػػػػػا اليائسػػػػػػػػػػػػػػػوف أىػػػػػػػػػػػػػػػل البكػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 ألحيػػػػػػػت لػػػػػػػو تفيػػػػػػػد الػػػػػػػٌدموع شػػػػػػػيئان 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػٌل عػػػػػػػػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػػػػػػػػدامع الٌشػػػػػػػػػػػػػػػعراءً  
 

 كػػػػػػػم عزيػػػػػػػز علينػػػػػػػا  ..مقلػػػػػػػة الٌشػػػػػػػرؽ
 

 األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاءً أف تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوني ربيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 ج

 شػػػػٌردت أىلػػػػك الٌنوائػػػػب فػػػػي األرض
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنجم الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزاءً  
 ج

 كإذا المػػػػػػػػرء ضػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػالعيش ذرعػػػػػػػػان 
 

 ركػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػوت فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبيل البقػػػػػػػػػػاءً  
 

 يػػػػػػػػػػػػػوب فػػػػػػػػػػػػػي ذك ال يبػػػػػػػػػػػػػالي مغػػػػػػػػػػػػػرٌ 
 ج

 أف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه ذككه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الغربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 ج

                                                 
 .2008 ،  مؤسسة البابطني، الكويت338أبو ماضي، إيليا، األعمال الشعرية الكاملة، الديوان الرابع، ص  *
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 أرض آبائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ
 ج

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػقى اللٌػػػػػػػػػػػػػػػػػو أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػس اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 مػػػػػػػػػا ىجرنػػػػػػػػػاؾ إذ ىجرنػػػػػػػػػاؾ طوعػػػػػػػػػان 
 

 ال تظنٌػػػػػػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػػػػػػػي األبنػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 يسػػػػػػػػػػػػأـ الخلػػػػػػػػػػػػد كالحيػػػػػػػػػػػػاة نعػػػػػػػػػػػػيم
 

 ؟أفترضػػػػػػػػػػػػى الخلػػػػػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػػػػي البأسػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 ىػػػػػػػػػػػػذه أرضػػػػػػػػػػػػنا بالقػػػػػػػػػػػػع، تمشػػػػػػػػػػػػي
 ج

 فوقهػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػٌل عاصػػػػػػػػػػػػػػػػف ىوجػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 ج

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػذه دكرنػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ للبػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ج

 ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ الورقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 مػػػػػػن الٌزىػػػػػػر بػػػػػػدلتها الٌسػػػػػػنوف شػػػػػػوكان 
 

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػالوحش مػػػػػػػػػػػػػػػػػن بنػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػٌواءً  
 

 اليػػػػػػػػد الٌصػػػػػػػػبح إ مػػػػػػػػا طػػػػػػػػوت كارثػػػػػػػػان 
 

 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتو لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اإلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 كاغتػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػوم عػػػػػػػػػػػٌز كفخػػػػػػػػػػػر
 

 كاغتػػػػػػػػػػػػراب الٌضػػػػػػػػػػػػعيف بػػػػػػػػػػػػدء الفنػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 ا تغنٌػػػػػػػػػػػػػتٌمػػػػػػػػػػػػػأطربتنػػػػػػػػػػػػػا األقػػػػػػػػػػػػػالـ ل
 

 بالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاة بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 صػػػػػػػػػػػػػحونا اٌمػػػػػػػػػػػػػفسػػػػػػػػػػػػػكرنا بهػػػػػػػػػػػػػا فل
 

 !مػػػػػػػػػػا كجػػػػػػػػػػدنا منهػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػول أسػػػػػػػػػػماءً  
 ج

 نحػػػػػػػػن فػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػة تالشػػػػػػػػت قواىػػػػػػػػا
 

 المػػػػػػػػػػػػدفوف فػػػػػػػػػػػػي الغبػػػػػػػػػػػػراءً  كالٌنضػػػػػػػػػػػػار 
 ج

 كيػػػػػػف أصػػػػػػبح األصػػػػػػل فرعػػػػػػان   عجبػػػػػػان 
 

 كالٌضػػػػػػػػحى كيػػػػػػػػف حػػػػػػػػٌل فػػػػػػػػي الظٌلمػػػػػػػػاءً  
 

 طػػػػػػػػػػػػردكا مػػػػػػػػػػػػن ربػػػػػػػػػػػػوعهم فػػػػػػػػػػػػأرادكا
 

 طردنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن ربوعنػػػػػػػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػػػػػػػناءً  
 

 ،مػػػػػػػػا لنػػػػػػػػا، كالخطػػػػػػػػوب تأخػػػػػػػػذ منٌػػػػػػػػا
 

 نتلٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كأننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 حمانػػػػػػػػػػػػػا أحرارنػػػػػػػػػػػػػا كريػػػػػػػػػػػػػعى  يمى ًضػػػػػػػػػػػػػ
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتنا، كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت للجبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 ج

 المذلٌػػػػػػػػػػػػة عنٌػػػػػػػػػػػػانهضػػػػػػػػػػػػة تكشػػػػػػػػػػػػف 
 

 فلقػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػاؿ نومنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػقاءً  
 

 نهضػػػػػػػػػػػػػة تلفػػػػػػػػػػػػػت العيػػػػػػػػػػػػػوف إلينػػػػػػػػػػػػػا
 

 إٌف خػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػبالء شػػػػػػػػػػػػػػػػٌر بػػػػػػػػػػػػػػػػالءً  
 

 نهضػػػػػػػػػػػة يحمػػػػػػػػػػػل األثيػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػداىا
 

 للبرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أٌكؿ األنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 

 نهضػػػػػػػػػػػػة تبلػػػػػػػػػػػػغ النفػػػػػػػػػػػػوس مناىػػػػػػػػػػػػا
 

 فهػػػػػػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػػػػػػتاقة إلػػػػػػػػػػػػػػػػى الهيجػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  
 ج

 سػػػػػػػوؼ يػػػػػػػدركف أنمػػػػػػػا العػػػػػػػرب قػػػػػػػـو
 ج

 الٌسػػػػػػػػػػػػمراءً  ال يبػػػػػػػػػػػػالوف غيػػػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػػػٌنةً  
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 *دعوة إلى الجهاد
 عبد الرحيم محمود

 
 

 دعػػػػػػػا الػػػػػػػوطن الػػػػػػػذبيح إلػػػػػػػى الجهػػػػػػػاد
 

 فرحتػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم لفػػػػػػػػػػػػػػػػرطً  فخػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ  
. 

 افتخػػػػػػػػػػػار إلػػػػػػػػػػػىالنسػػػػػػػػػػػيم  تي كسػػػػػػػػػػػابق
 

 أف أفػػػػػػػػػػػػػػدل بػػػػػػػػػػػػػػالدم؟ ألػػػػػػػػػػػػػػيس علػػػػػػػػػػػػػػيَّ  
 

 حملػػػػػػػت علػػػػػػػى يػػػػػػػدم ركحػػػػػػػي كقلبػػػػػػػي
 

 لتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إال عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حمٌ  
 

 كقلػػػػػػػػت لمػػػػػػػػن يخػػػػػػػػاؼ مػػػػػػػػن المنايػػػػػػػػا
 

 مجابهػػػػػػػػػػػػػػة األعػػػػػػػػػػػػػػادم؟أتفػػػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػػػن  
 

 أتقعػػػػػػػػػػػػد كالحمػػػػػػػػػػػػى يرجػػػػػػػػػػػػوؾ عونػػػػػػػػػػػػان 
 

 كتجػػػػػػػػػػػػػبن عػػػػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػػػػاكلة األعػػػػػػػػػػػػػادم؟ 
 

 فػػػػػػػػػػػدكنك خػػػػػػػػػػػدر أمػػػػػػػػػػػك فاقتحمػػػػػػػػػػػو
 

ػػػػػػػػػػػػػػ   ىػػػػػػػػػػػػػػذا التهػػػػػػػػػػػػػػادم ةن كحسػػػػػػػػػػػػػػبك خسَّ
. 

 داده ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فلألكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده 
 

 ألم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم يكيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمارى  
 

 يالقػػػػػػػػػػػػػػػوف الصػػػػػػػػػػػػػػػعاب كال تشػػػػػػػػػػػػػػػاكي
 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػاكس فػػػػػػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػػػػػػادين الجػػػػػػػػػػػػػػػػالد 
 

 ان بغضػػػػػػػػا دان ٍسػػػػػػػػتػػػػػػػػراىم فػػػػػػػػي الػػػػػػػػوغى أي 
 

 إذا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم معاكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 بنػػػػػػػػػػي كطنػػػػػػػػػػي دنػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػـو الضػػػػػػػػػػحايا
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػادً رض المأ ىعلػػػػػػػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػػػػػػػ أغػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

 فمػػػػػػػن كػػػػػػػبش الفػػػػػػػداء سػػػػػػػول شػػػػػػػباب
 

 ؟ال يقػػػػػػػػػػػػػػػيم علػػػػػػػػػػػػػػػى اضػػػػػػػػػػػػػػػطهادً  أبػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  
. 

 كمػػػػػػػػػن للحػػػػػػػػػرب إف ىاجػػػػػػػػػت لظاىػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إالٌ    ؟ح الزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً قػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  مي كي
 

 فسػػػػػػػػػػػػػيركا للنضػػػػػػػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػػػػػػػق نػػػػػػػػػػػػػاران 
 

 علػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػدل فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػل كادً  نصػػػػػػػػػػبُّ  
 

 قعيػػػػػػػػػدو  مػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػعبو  أحػػػػػػػػػطٌ فلػػػػػػػػػيس 
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػن الجلػػػػػػػػػػػػػػػػػى كموطنػػػػػػػػػػػػػػػػػو ينػػػػػػػػػػػػػػػػػادم 
 

   

 بنػػػػػػػػػػػي كطنػػػػػػػػػػػي أفيقػػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػػن رقػػػػػػػػػػػادو 
 

 ف مػػػػػػػػػػػػػن رقػػػػػػػػػػػػػادً فمػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػد التعٌسػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػفان  قفػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو أمٍّ 
 

 ال يػػػػػػػػػػػػػػػػؤكؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػى انفػػػػػػػػػػػػػػػػرادً  حديػػػػػػػػػػػػػػػػدان  
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػماء تٍ مػػػػػػػػػػػػػػػوا إذا اربػػػػػػػػػػػػػػػدٌ كال تجً 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادم ذا ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتٍ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كال تهً  
 

                                                 
 .1985مركز إحياء الرتاث، الناصرة  الرحيم، ديوانو،زلمود، عبد  *
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 تٍ كال تقفػػػػػػػػػػػػػػػػوا إذا الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا تصػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 
 

 كتكػػػػػػػػػػػػاتفوا فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػادملكػػػػػػػػػػػػم  
. 

 فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػطين كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػتم إذا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػاعتٍ 
 

 علػػػػػػػػػػى قيػػػػػػػػػػد الحيػػػػػػػػػػاة ففػػػػػػػػػػي اعتقػػػػػػػػػػادم 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػأف بنػػػػػػػػػػػػػػي عركبتنػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػتكانوا
 

 كأخطػػػػػػػػػػػػػػػػأ سػػػػػػػػػػػػػػػػعيهم نهػػػػػػػػػػػػػػػػج الرشػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
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 *المجاىدكف
 عبد السالـ العجيلي

 
 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا داعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

 

 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جعلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
 

 لملتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردل
 

 

 المقػػػػػػػػدس، بيػػػػػػػػت بً رٍ نحػػػػػػػػن كمػػػػػػػػاة العيػػػػػػػػ
 

 يػػػػػػػػػػػػـو اللقػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػاألنفسنفديػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي 
 

 الغلػػػػػػػػػس اسػػػػػػػػػمع صػػػػػػػػػهيل الخيػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػيَّ 
 ج

 ن فوقهػػػػػػػػا الفرسػػػػػػػػاف يطػػػػػػػػوكف المػػػػػػػػدلمػػػػػػػػ
 

 

ـي   إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين أتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراه اللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػجت بوادينػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 لػػػػػػػن تػػػػػػػذىبي يػػػػػػػا صػػػػػػػيحة الحػػػػػػػق سػػػػػػػدل
 

 
 

ػػػػػػػػ  ىنػػػػػػػػالمنح زتي كدعػػػػػػػػت أمػػػػػػػػي حػػػػػػػػين جي
 

 أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػع ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدر اهلل كلػػػػػػػػػػػػػػػػػم إ
 

 فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه، ال تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ 
 

 قػػػػػد صػػػػػنت أمػػػػػي األرض مػػػػػن كيػػػػػد العػػػػػدا
 

 
                                                 

 .1948، أيلول 7، السنة 9،  اجلزء 33رللة األديب، ص  *
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 *بين الصحو كالذىوؿ 
 علي أحمد باكثير

 
 رً حى في شاطىء النيل قيبيل السى 
، كرؤاه تطوؼٍ   كالكوف غاؼو

 في ىمسات الريح بين الشجرً 
 في رقصات النور نور القمرً 

 هرً على بساط الماء ماء النى 
 صفوؼو صفوؼٍ في حىلىقو شتى 

 كلو ما سوام  الكوف غاؼو 
!  كأنني خارجو كاقفي

 صيغ لي من ىوامقد في عالم 
 ال باطل فيو كال زائفي 

 أـ أنني الغافي، كىذم رؤام
 م طائفي لي زخرفها لي حي 

 جوامبلوم إذف كا طوؿى كا
 ىل اقتل العقرب؟ ما ذنبها؟

 كقد براىا ىكذا البارم!
 اف لسعت رجلي فذا دأبها

 دىارً منذ أشبت عليو 
 غٌن لهذم حرمة الجارً 

                                                 
 1948حزيران  -7السنة  -6اجلزء  -(28رللة األديب، ص  *
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 *بين الصحو كالذىوؿ 
 علي أحمد باكثير

 
 رً حى في شاطىء النيل قيبيل السى 
، كرؤاه تطوؼٍ   كالكوف غاؼو

 في ىمسات الريح بين الشجرً 
 في رقصات النور نور القمرً 

 هرً على بساط الماء ماء النى 
 صفوؼو صفوؼٍ في حىلىقو شتى 

 كلو ما سوام  الكوف غاؼو 
!  كأنني خارجو كاقفي

 صيغ لي من ىوامقد في عالم 
 ال باطل فيو كال زائفي 

 أـ أنني الغافي، كىذم رؤام
 م طائفي لي زخرفها لي حي 

 جوامبلوم إذف كا طوؿى كا
 ىل اقتل العقرب؟ ما ذنبها؟

 كقد براىا ىكذا البارم!
 اف لسعت رجلي فذا دأبها

 دىارً منذ أشبت عليو 
 غٌن لهذم حرمة الجارً 

                                                 
 1948حزيران  -7السنة  -6اجلزء  -(28رللة األديب، ص  *

وقفت ال اأدري عالم الوقـوف         يف �ساطىء النيل ُقبيل ال�سَحِر

والكون غاٍف، وروؤاه تطــوْف         يف هم�ســـــات الريح بني ال�سجِر

الــقــمــِر ـــور  ن الــنــور  ــات  ــس ــ� رق يف 

ـــاء الــنــهــِر ــــاء م ــاط امل ــس ــ� ــى ب ــل ع

�سفوْف �ــســفــوٍف  �ستى  َحــَلــٍق  يف 

 • • • • •
الكون غاٍف كله ما �ســـواي        كاأنني خارجــــه واقــــــــُف!

يف عامل قد �سيغ يل من هـواي        ال باطـــــل فيه وال زائــــــُف

روؤاي ـــذي  وه ــايف،  ــغ ال ــي  ــن اأن اأم   

طائـــُف ُحُلــــم  يل  زخــرفــهــا 

ــــواي واج اإذن  ـــلـــواي  ب واطــــــوَل 

 • • • • •
هل اأقتل العقرب؟ ما  ذنبها؟       وقد براها هكـــــذا البـــاري! 

اإن ل�سعت رجلي فذا داأبهــــا       �سبت عليه منــــذ اأدهــــــاِر

اجلــــاِر حرمــــة  ــذي  ــه ل اإن 

ــاري! ال�س ــب  املوك يف  ــي  مع ــت  كان

ــا!! ــه ــُب ــل ــبــي جمــــده ق ــل ـــارك ق ـــس �

 • • • • •
اآثرت عنها العفو..لو مل يلْح        يل من وراء االأفــــق �سهيــــوُن

• جملة االأديب ، �ص 28، اجلزء 6، ال�سنة 7 حزيران 1948.
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 كانت معي في الموكب السارم!
 شارؾ قلبي مجده قلبيها!!

 آثرت عنها العفو..لو لم يلحٍ 
 لي من كراء األفق صهيوفي 

 حٍ بي ثم تراءل لي بوجو قػى 
 كبين فكيو فلسطين!

 كمن حواليو الشياطين..
 فاختلط العقرب كالطين!!

 إذ دستها في األرض.. شران بشر!
 لك يا صهيوف منا مفر ام

!  يا لعنة التاريخ.. يا عقربي
 تدبيسك المحراب ال يغتفر
 (كاف سما في عفوه )يعربي 
 !سنقتل العقرب إذ نضربي 
 !كننسخ الزكر بما نكتبي 

 كال نكذبي  كنصدؽ الوعدى 
 فيحمد المشرؽ كالمغربي 
 !تخليصنا منك سالـ البشرٍ 

 
  

ثم تراءى يل بوجـــه َقُبـــْح             وبني فكيــــــه فل�سطــني!

ــني.. ــاط ــي ــس ــ� ــــن حـــوالـــيـــه ال وم

ـــطـــني!! ــرب وال ــق ــع ــط ال ــل ــت ــاخ ف

ب�سر!  
ً
ــرا ــس � ـــــص..  االأر� يف  د�ستها  اإذ 

 • • • • •
ما لك يا �سهيون منا مفــر             يا لعنة التاريخ.. يا عقرُب!

تدبي�سك املحراب ال يغتفر             واإن �سما يف عفوه )يعــــرُب(

نــ�ــســرُب! اإذ  ــرب  ــق ــع ال �سنقتل 

نكتــُب! ــا  مب ـــزور  ال ونن�ســــخ 

ــذُب ــك ن وال  الـــوعـــَد  ونــ�ــســدق 

ـــرق واملــــغــــرُب ـــس ـــ� ــد امل ــم ــح ــي ف

ــْر! ــبــ�ــس ال ــالم  ــس � ــك  ــن م تخلي�سنا 
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 *ىكذا
 عمر أبو ريشة

 

 يػػػػػػبي فػػػػػػرؼَّ الط.. "يػػػػػػا عبػػػػػدي " :صػػػػػاح
ػػػػػػػػػػػػًرسه منتهػػػػػػػػػػػػى دنيػػػػػػػػػػػػاهي   ، نهػػػػػػػػػػػػد ه شى

 كرؽى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخري لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكمّّ 
 ري علػػػػػػػػػػػػػىلكبػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػإذا النخػػػػػػػػػػػػػوة كا

 ىانػػػػػػػػػػػت الخيػػػػػػػػػػػلي علػػػػػػػػػػػى فرسػػػػػػػػػػػانها
 كالخيػػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػمُّ مالػػػػػػػػػػٍت كىػػػػػػػػػػوتٍ 

 

 مػػػػػا شػػػػػئتً اطلبػػػػػي يػػػػػا حسػػػػػناءي  :قػػػػػاؿ
 مػػػػػػػػػػػدَّت كفَّهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػقراءأختػػػػػػػػػػػك ً 

 أكػػػػػػػػػػـر ى مػػػػػػػػػػا يهفػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػو يفػػػػػػػػػػانتق
 عػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػن مخد يػػػػػػػػػػبي كتالشػػػػػػػػػػى الطً 

 ، الدكف البػػػػػػػػػػػاب العبػػػػػػػػػػػدي كالػػػػػػػػػػػذليل 
 كالبطػػػػػػػػػػػػػػػػوالت، علػػػػػػػػػػػػػػػػى غربتهػػػػػػػػػػػػػػػػا، 

 ىكػػػػػػػػػػػػذا تيقػػػػػػػػػػػػتحم القػػػػػػػػػػػػدسي علػػػػػػػػػػػػى
 

 

 

 

 كاسػػػػػتعر الكػػػػػأسي كضػػػػػجَّ المضػػػػػجعي 
سػػػػػػػػػػػػػمحه   طيّْػػػػػػػػػػػػػعي  كفػػػػػػػػػػػػػم ه  كخصػػػػػػػػػػػػػر ه
 البلقػػػػػػػػػػػػػػػعي كجػػػػػػػػػػػػػػػرل بالسلسػػػػػػػػػػػػػػػبيل  
مي رى تػىػػػػػػػػػػػػ   عي ًجػػػػػػػػػػػػوٍ ؼ األيػػػػػػػػػػػػاـ جػػػػػػػػػػػػرح ه

 كانطػػػػػػػوٍت تلػػػػػػػك السػػػػػػػيوؼ القيطَّػػػػػػػعي 
األربػػػػػػػػػػػعي   كعػػػػػػػػػػػوٍت فيهػػػػػػػػػػػا الريػػػػػػػػػػػاح ي

 

 فكالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغوالي مولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

إصػػػػػػػبعي   فاكتسػػػػػػػى مػػػػػػػن كػػػػػػػل نجػػػػػػػم و

كجيػػػػػػػػػػػػػد أتلػػػػػػػػػػػػػعي  غػػػػػػػػػػػػػض ّّ  معصػػػػػػػػػػػػػم ه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكتػػػػػػػػػػػػػػػػػواٌل  الممتػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ه السي  بات ي

كال يضػػػػػػػػػػػػػجعي   يغمػػػػػػػػػػػػػض الطػػػػػػػػػػػػػرؼ ى
ػػػػػػػػػػػعي   فػػػػػػػػػػػي مغانينػػػػػػػػػػػا، جيػػػػػػػػػػػاع ه خشَّ
 !غاصػػػػػػػػػػػبيها .. ىكػػػػػػػػػػػذا تيسػػػػػػػػػػػترجعي 

 

 
1954 
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يصػػػػػػػغي بخشػػػػػػػعة راىػػػػػػػبو   يػػػػػػػا مطرقػػػػػػػا ن
 تسػػػػحب ي فػػػػوؽ كػػػػل معانػػػػد و  زلػػػػتى  مػػػػا

 نسػػػلوا العلػػػى لػػػىاألي مػػػن نسػػػل  سػػػتى لى كى أى 
 كتطلعػػػػػػوا صػػػػػػوبى الشػػػػػػموس كأسػػػػػػرجوا
 كمضػػػػػػػػوا إلػػػػػػػػى غايػػػػػػػػاتهم، ثػػػػػػػػم انثنػػػػػػػػوا

نػػػػػػػاقمو عرفٍتػػػػػػػك ى   دنيػػػػػػػا البغػػػػػػػي صػػػػػػػرخة ى
الػػػػػػػػػػػػػػبالد جريحػػػػػػػػػػػػػػةه أيػػػػػػػػػػػػػػاـ ى   أعنػػػػػػػػػػػػػػاؽ ي

 بو عىػػػػػػػػػػتػٍ مي  عزمػػػػػػػػػػة ى كػػػػػػػػػػل كافو فهػػػػػػػػػػززت ى 
معاقػػػػػػػػل  فػػػػػػػػإذا الجبػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػمُّ لٍفػػػػػػػػح ي
تخلػػػػػػػػػػػػػػػػع ليلىهػػػػػػػػػػػػػػػػا  كإذا العبوديػػػػػػػػػػػػػػػػات ي

مػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػرل لفلولهػػػػػػػػػػػػػاال ييحزً   ننَّػػػػػػػػػػػػػك ى
 مػػػػا تيعبّْػػػػىء فػػػػي الصػػػػحارل مػػػػن قنػػػػا أكى 

 أك مػػػػػػا تصػػػػػػبُّ علػػػػػػى الخلػػػػػػيج أكفُّهػػػػػػا
 ىػػػػػػػي سػػػػػػػكرة ي المػػػػػػػذبوح مػػػػػػػاؿ بعنقػػػػػػػو
بىواتهػػػػػػػػػػا  أرأيػػػػػػػػػػت ى كيػػػػػػػػػػف تجمَّعػػػػػػػػػػٍت ىى
 كىعىػػػػػػػدىٍت علػػػػػػػػى أرض الكنانػػػػػػػة رعَّػػػػػػػػفى 
 فمشػػػػػػػػى إليهػػػػػػػػا كػػػػػػػػل ُّ أركع ى غاضػػػػػػػػب 
 ىيهػػػػػػػات مػػػػػػػا النػػػػػػػٍت عقيػػػػػػػدة ي مػػػػػػػؤمن 
الحديػػػػػد ي مبعثػػػػػران   يػػػػػا طػػػػػوؿ ى مػػػػػا انهػػػػػد َّ

 

 رً متواضػػػػػػػػع و كيغػػػػػػػػضُّ جفػػػػػػػػن تفػػػػػػػػاخ
 ذيػػػػػل الشػػػػػموخ كفػػػػػوؽ كػػػػػٌل مكػػػػػابرً 

   بمنػػػػػػػػػائرً  الػػػػػػػػػورلككسػػػػػػػػػوا ديػػػػػػػػػاجير ى 
 للفػػػػػتح صػػػػػهوة ى كػػػػػل مهػػػػػر و ضػػػػػامرً 

حػػػوافرً ك   علػػػى خػػػدكدً  الػػػنجم كٍشػػػم ي
ثػػػػػػػػػػػائرً   ييػػػػػػػػػػػزرم بهيبتهػػػػػػػػػػػا كغضػػػػػػػػػػػبة ى

 الضػػػػػػػػػػػػغينة جػػػػػػػػػػػػائرً  نػػػػػػػػػػػػزَّازً بقيػػػػػػػػػػػػود ً 
سػػػػػػادرً   كأثػػػػػػرت ى نخػػػػػػوة ى كػػػػػػل عػػػػػػاف و
مقػػػػػػابرً   كإذا السػػػػػػهوؿ الفػػػػػػيح نفػػػػػػح ي
 ًمزقػػػػػا ن علػػػػػى قػػػػػدـ الصػػػػػباح السػػػػػافرً 

 ؤازرً فػػػػػي القػػػػػدس مػػػػػن راع و لهػػػػػا كمػػػػػ
 للقػػػػاءً  مخضػػػػوبً الوشػػػػاحً جزائػػػػرم 

  رً جرائػػػػػػػ ً مػػػػػػػن سػػػػػػػودً  آثػػػػػػػاـ كحيمػػػػػػػر
خػػػػػػائرً   كنػػػػػػزا علػػػػػػى السػػػػػػكين نػػػػػػزكة ى
كزمػػػػػػػػػاجرً   فػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػفات زمػػػػػػػػػاـز و
النجيػػػػػػػع الفػػػػػػػائرً    األحقػػػػػػػاد شيػػػػػػػٌراب ى
كمجػػػػػػػازرً  مالحػػػػػػػم و   كخطػػػػػػػاه خػػػػػػػوض ي
كػػػػػػػػػػػػافرً    مهمػػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػػدَّتها غوايػػػػػػػػػػػػة ي

 الطػػاىرً  ًقطىعػػان علػػى خشػػب الصػػليبً 
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 هػػػػػدير علػػػػػى الهػػػػػديل طغػػػػػى كمػػػػػامػػػػػا لل
 طػػػػػػػػػػاؿ انتظػػػػػػػػػػار ي أحبَّتػػػػػػػػػػي كتململػػػػػػػػػػوا

عػػػػػػن فػػػػػػاطلٍع علػػػػػػيهم إفٌ   دىػػػػػػرؾ تػػػػػػاب ى
 يكفيػػػػػػػػػػػػك أف تلقػػػػػػػػػػػػاه ييطلػػػػػػػػػػػػع دكلػػػػػػػػػػػػة 
علػػػػػػػى سػػػػػػػنا أعتابهػػػػػػػا  كتػػػػػػػرل الضػػػػػػػالؿ ى

 

علػػػػػػػى جمػػػػػػػوحو يىػػػػػػػلً    نػػػػػػػافرً  دم تشػػػػػػػد ُّ
أبصػػػػػػػػارو    لهػػػػػػػػم كبصػػػػػػػػائرً  يػػػػػػػػا مػػػػػػػػلء ى

  الخػػػػػػػػػاطرً  ى أىوائػػػػػػػػػو كأتػػػػػػػػػاؾ سػػػػػػػػػمح
  منػػػػػػػػػابرً  ًمػػػػػػػػػن مجػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػالـ كعػػػػػػػػػزٌ 

جبػػػػػػػػػػػػػابرً   شػػػػػػػػػػػػلوان تجػػػػػػػػػػػػٌرره جبػػػػػػػػػػػػاه ي
 

1961 
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 ذاؾ عهػػػػػد لػػػػػوال ذىولػػػػػك يػػػػػا شػػػػػهباء
 كسػػلوا القػػدس ىػػل غفػػا الشػػرؽ عنهػػا
خلػػػػػػػػف البحػػػػػػػػار بصػػػػػػػػهيوف  أىتػػػػػػػػاؼ ه

 ؟؟ أحػػػػػػػػػػػرّّ ملػػػػػػػػػػػحُّ ال ن الهػػػػػػػػػػػاتفي كمىػػػػػػػػػػػ
 و؟ أتنحسػػػػػػػػػػر الرحمػػػػػػػػػػةي أيػػػػػػػػػػن ميثاقيػػػػػػػػػػ

العهػػػػػػػػود فػػػػػػػػي  نفػػػػػػػػم مىػػػػػػػػ يػػػػػػػػا لػػػػػػػػذؿ ّْ
 عيسػػػػػػى يػػػػػػا ابتسػػػػػػامةى ، فلسػػػػػػطيني  أمٍ 

 فػػػػػػػػػػػػي ليلػػػػػػػػػػػػة ي البػػػػػػػػػػػػراؽً نّْػػػػػػػػػػػػثػى يػػػػػػػػػػػػا تػى 
 ال تنػػػػػػػػػامي خضػػػػػػػػػيبة الحلػػػػػػػػػم خوفػػػػػػػػػان 
 إف َّ للبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ربَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.. فدعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ىػػػػػػػػػػػػػػذه أمتػػػػػػػػػػػػػػي.. فيػػػػػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػػػػػػراع و 

 و األنػػػػػػػػػػػػػػػػػواء أف يزدريهػػػػػػػػػػػػػػػػػامٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػعلَّ 
 

 

  وٍ لػػػػػػػػػػػػػم تقػػػػػػػػػػػػػدرم علػػػػػػػػػػػػػى نسػػػػػػػػػػػػػيانً 
 وٍ دكنهػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػبا ميرَّانًػػػػػػػػػػػأك طػػػػػػػػػػػول 

 ؟وٍ كحػػػػػػػػػػػػدب علػػػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػػػاء كيانًػػػػػػػػػػػػ
 ؟وٍ األحػػػػػرار مػػػػػن بهتانًػػػػػأيػػػػػن صػػػػػدؽ 

 ؟وٍ تيػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػن عدكانًػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػي دفٌ 
 وٍ مػػػػػػا فرسػػػػػػانً أجػػػػػػرل علػػػػػػى عزىػػػػػػا دً 

  وٍ لجػػػػػػػػػػػػػراح األذل علػػػػػػػػػػػػػى جثمانًػػػػػػػػػػػػػ
  وٍ بعنانًػػػػػ ممسػػػػػكه  اإلسػػػػػراء، كالػػػػػوحيي 

 وٍ مػػػػػػن غريػػػػػػب الحمػػػػػػى كمػػػػػػن أعوانًػػػػػػ
  وٍ ربٌ  حػػػػػػػػػػػػاك و رداه ي فػػػػػػػػػػػػي ثعبانًػػػػػػػػػػػػ
  وٍ يتلقَّػػػػػػػػػػى العبػػػػػػػػػػاب ى فػػػػػػػػػػي ىيجانًػػػػػػػػػػ
  وٍ كيجػػػػػػػػػػر َّ المرسػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػطآنً 

 

 

1945 
 
  

                                                 
 .1988 بريوت ،دار العودة ،516، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *
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 *أبد الصٌبار
 محمود دركيش

 
 إلى أىين تأخيذيني يا أىبي؟
ًة الريًح يا كىلىدم  ...إلى ًجهى

 
 كىىيما يىٍخريجاًف ًمنى السىٍهل، حىٍيثي   ..

 ًلرىٍصدً  أىقاـ جنودي بونابرتى تالِّ 
 الظالؿ على سور عىكَّا القديم

 ال ،يقوؿي أىبه البًنًو: ال تىخىفٍ 
 لتًصقٍ اتىخىٍف من أىزيز الرصاص! 

 بالتراب لتنجو! سننجو كنعلو على
 جىبىلو في الشماؿ، كنرجعي حين

 يعود الجنودي إلى أىلهم في البعيد
 

 كمن يسكيني البػىٍيتى من بعدنا -
 يا أىبي؟

 سيبقى على حالو مثلما كاف -
 .!يا كلدم

 

 تىحىسَّسى مفتاحىوي مثلما يتحسَّسي 
 ،كقاؿ لىوي  ،أىعضاءه، كاطمأفَّ 

 :سياجان من الشوؾً كىما يعبراف 
                                                 

  .2004، منشورات رياض الرّيس، بريوت 298درويش، زلمود، األعمال اجلديدة، ديوان "دلاذا تركت احلصان وحيداً"، ص *
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 نجليزي لىبى اإلصى يا ابني تذكٍَّر! ىنا 
 أىباؾ على شىٍوؾ صيبَّارة ليلتين،

 سوؼ تكبر يا ،كلم يعترؼ أىبدان 
 ابني، كتركم لمن يىرًثيوف بناًدقػىهيمٍ 

 ..سيرةى الدـ فوؽ الحديد
 

 لماذا تركتى الحصاف كحيدان؟ -
، يا كلدم، -  لكي يػيٍؤنسى البيتى

 ...غاب سيكَّانيها اذإموتي فالبيوتي ت
 

 تفتحي األبديَّةي أىبوابها، من بعيد،
 تعوم ذئابي  ،لسيَّارة الليل

 كيقوؿي  ،البرارم على قىمىرو خائفو 
 !أىبه البنو: كيٍن قويان كجدّْؾ

 صعىٍد معي تلَّة السندياف األخيرةى اك 
 يا ابني، تذكٍَّر: ىنا كقع االنكشارمُّ 

 عن بػىٍغلىًة الحرب، فاصميٍد معي
 لنعودٍ 

 
 متى يا أىبي؟ -
 !.يربما بعد يومين يا ابن ،غدان  -

 ككاف غىده طائشه يمضغ الريح
 خلفهما في ليالي الشتاء الطويلةٍ 
 ككاف جنودي يػيهيوشيعى بن نوًف يبنوف
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 كىما ،قػىٍلعىتػىهيٍم من حجارة بيتهما
 يلهثاف على درب "قانا": ىنا

 ىنا ،مرَّ سيّْدينا ذاتى يوـو 
 كقاؿ كالمان  ،خمران جىعىلى الماءى 

 كثيران عن الحٌب، يا ابني تذٌكر
 كتذٌكٍر قالعان صليبيَّةن  ،غدان 

ٍتها حشائش نيساف بعد  قىضىمى
 ..رحيل الجنود
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*.. كالى آخرهلى آخرم إ  
 محمود دركيش

 
 ىل تىًعٍبتى من المشي - 

 م، ىل تعبٍت؟يا كىلىد
 نػىعىٍم، يا أىبي -

 طاؿ ليليكى في الدرًب،
 على أىرض لىٍيًلكى كالقلبي ساؿ 

 ما زًٍلتى في خفَّة القطّْ  -
،  فاٍصعىٍد إلى كتفيَّ
 سنقطع عمَّا قليلٍ 

 غابة البيٍطم كالسندياف األخيرةى 
 ىذا شماؿي الجليلٍ 
 كلبنافي من خلفنا،

 ها من دمشقى كالسماءي لنا كيلٌ 
 إلى سور عكا الجميلٍ 

 

 ثم ماذا؟ -
 نعود إلى البيت -

 ؟ىل تعرؼ الدرب يا ابني
 :نعم، يا أىبي -

ْـّ   شرؽى خٌركبىًة الشارع العا

                                                 
  .2004الرّيس، بريوت ، منشورات رياض 306درويش، زلمود، األعمال اجلديدة، ديوان "دلاذا تركت احلصان وحيداً"، ص *
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 دربه صغيره يىًضيقي ًبصيبَّارًه
 في البداية، ثم يسير إلى البئرً 

 أىٍكسىعى أىٍكسىعى، ثم ييًطلُّ 
ٍرـً عىمّْي "جميلٍ   "على كى
 بائًع التبغ كالحىلىوًيَّات،

 ثم يضيعي على بػىٍيدىرو قبل
 أىف يستقيمى كيىجًلس في البيت،

غىاءى في شكل   بػىبػٍ
 
 دم؟، يا كلىل تعرؼ البيتى  -
 :مثلما أىعرؼ الدرب أىعرفيوي  -

 ياسمينه ييطوّْؽي بوَّابةن من حديد
 كدعساتي ضوءو على الدرج الحجرمّْ 

 كعبَّادي شمسو ييحىدّْؽي في ما كراء المكاف
 كنحله أليفه ييًعدُّ الفطور لجدّْم

 على طبق الخيزراف،
 كحصافٍ  كفي باحة البيت بئره كصفصافةه 

 ..كخلف السياج غده يتصفَّحي أىكراقنا
 
 

 ؟، ىل تىًعٍبتيا أىبي -
 ..أىرل عرقان في عيونكى 

 .. أىتحًمليني؟تي يا ابني تعب -
 مثلما كنتى تحملني يا أىبي، -
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 كسأحمل ىذا الحنين
 أىكَّلي كإلى أكًَّلوٍ  إلى

 كسأقطع ىذا الطريق إلى
 .!آخرم ... كإلى آًخرًهٍ 
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  *مصرع العنقاء
 محمود دركيش

 
 في األناشيًد التي ننشدىا

 ،نامه 
 كفي النام الذم يسكننا

 ،ناره 
 كفي النار التي نوقدىا

 ،عنقاءي خضراءي 
 ة العنقاء لم أعرؼٍ كفي مرثيٌ 

 .رمادم من غبارؾٍ 
  

 تكفي غيمةه من ليلك
 لتخفي 

  خيمة الصياد عنا
 : قالت لي - دفوؽ الماء كالسيّْ مًش اف

 فال صحراء للذكرل التي أحملها عنكى 
 كال أعداء منذ اآلف للورد 

 ! الذم يبزغ من أنقاض داًرؾٍ 
 

 كاف ماءه يشبو الخاتم حوؿ 
  (اطبريٌ )ككانت  ،الجبل العالي

                                                 
  .2004(، منشورات رياض الرّيس، بريوت 357درويش، زلمود، األعمال اجلديدة، ديوان "دلاذا تركت احلصان وحيداً"، ص *
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 ةن للجنة األكلى،ساحةن خلفيٌ 
 صورة العالم  كقلت: اكتملتٍ 

 في عينين خضراكين 
 قالت: يا أميرم كأسيرم 

 ! جرارؾضع خمورؾ في 
 

 الغريباف اللذاف احترقا فينا 
 ىما 

 من أرادا قتلنا قبل قليلو 
 كىما 

 من يعوداف إلى سيفيهما بعد قليلو 
 كىما

 ؟ : من أنتمامن يقوالف لنا
 نحن ظاٌلف ًلما كنا ىنا، كاسماف  -

 للقمح الذم ينبت في خبز المعارؾٍ 
 

 ، كما ال أريد العودة اآلف
 فأنا ، وف مٌنيعاد الصليبيٌ 

 كل ىذا الصمت بين الجهتين: اآللهة 
 ،من جهةٍ 

 كالذين ابتكركا أسماءىم 
 ،من جهةو أخرل

 أنا الظل الذم يمشي على الماءً 
  أنا الشاىد كالمشهدي 
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  كالعابد كالمعبدي 
  في أرض حصارم كحصارؾٍ 

 
  -قالت- كن حبيبي بين حربين على المرآة

 ال أريد العودة اآلف إلى 
 خذني إلى كرمك، كاجمعني .. ن أبيضح

 انثرني  رني بماء الحبق،إلى أمك، عطٌ 
 كأدخلني  ،طنيمشّْ  على آنية الفضة،

 اقتلني من الحب، اسمك، إلى سجنً 
 ،الزراعيةى  ني التقاليدى جٍ كزكّْ ، نيجٍ تزكٌ 
  بني على النام، كاحرقني لكي أكلدى درّْ 

 ! كالعنقاء من نارم كنارؾٍ 
 

 كاف شيءه يشبو العنقاء 
 ، يبكي داميان 

 قبل أف يسقط في الماء، 
 ..على مقربةو من خيمة الصياد

 
 .!؟ما نفع انتظارم كانتظارؾٍ 
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 *سقوط القمر
 حمود دركيشم

 
 ما الذم يجعل الوطنٍ 

 أجمال؟ بين عينيكً 
 كاألساطير كالزمنٍ 

 ؟تتمناؾ منزال
 عندما أطفأكا القمر

 ..قتلوني
 أضلعي شجرٍ  نبتتٍ  كعندما

 ..كتربتيكنت غيمي 
 نجمان أكتحولت 

 !عندما أطفأكا القمرٍ 
 

 عاشقي الملح كالعسلٍ 
 ةٍ في الشفاه الميتػٌم

 ةٍ يتمناًؾ ملحم
 ليباىي بك الجبلٍ 

 ةٍ يتمناًؾ ملحم
 لم أسمّْيك امرأةٍ 

 سأسمّْيك كل شيءٍ 
 

                                                 
 .1969،  دار العودة، بريوت 111، ص "يوميات جرح فلسطيين"ديوان  ،زلمود، درويش *
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 أنت عندم مفاجأةٍ 
 كمرايا لكلّْ ضوءٍ 
 !ةٍ لن أسمّْيك امرأ

 ؟أـ الوطنٍ  ؟أنًت عندم
 ؟الرمز فيكماأـ أنا 

  ؟كلمن جبهتي
 ؟القبر سواكما لمن

 ..ال تموتي بال ثمنٍ 
 !ال تموتا.. بال ثمنٍ 

 
 

 في الباؿ أغنيةه 
 ، لم تلدً يا أختي 
 ..ألكتبها نامي..

 رأيت جسمكً 
 محموالن على الزردً 
 ككاف يرشح ألوانان 

 :فقلت لهم
 جسمي ىناؾ
 البلدً  فسٌدكا ساحةى 

 

 كينا صغيرين
 كاألشجار عاليةه 

 ككنت أجمل من أمي
 ..كمن بلدم
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 من أين جاءكا؟
 اللوز سيَّجو ككرـي 

 كً أىلي كأىلي 
 !كالكبدً  باألشواؾً 

 إنا نفكر بالدنيا على عجلو 
 فال نرل أحدان 

 يبكي على أحدً 
 

 ان يٌ بككاف جسمك مس
 ككاف فمي

 يلهو بقطرة شهدو 
 فوؽ كحل يدم
 في الباؿ أغنيةه 

 ، لم تلدً يا أختي 
 .. ألحفرىانامي
 ..على جسدم كشمان 

 
 ةٍ قرأتي لها أغني

 عن المطر األكؿً 
يابس  ةٍ كأعطيتها كردة ن

 من الكرملً 
 ككل الشجرٍ  ككانت مدينة كل النعاسً 

 تحاصرىا بالحنين إلى كل شيءو 
 !فتبكي
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 لماذا أناديكً 
 ؟ةٍ قناطر ذكرل بعيد داـ صوتي ما

 لماذا أناديك
 ؟!ةٍ يطل على مقبر  داـ شٌباؾ بيتي ما

 !"كفى": قالتلعٌل الشوارع 
 كشمس الخريف ارتدت معطفا

 ..من غبار الشجرٍ 
 المطرٍ  ن تحت رذاذً ككنا ندخٌ 

 ع األسىشيٍ حين يي  كننتقد الشعرى 
 ..في قلوب البشرٍ 

 

 غدان نلتقي": كقالت
 "..في نشيد الحماس

 كفي الليل 
 ككل الشجرٍ  كانت مدينة كل النعاسً 

 تحاصرني بالحنين إلى الكلمات 
 األسى في قلوب البشرٍ ال تشيع  التي

 .فأبكي.
 

 صغيران كجميالن  عندما كنتي 
 دارم كانت الوردةي 

 بحارم كالينابيعي 
 صارت الوردة جرحان 

 ابيع دماءكالين
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 "كثيران ؟  ىل تغٌيرتى "
 "..كثيران   رتي ما تغيٌ "
 

 إلى منزلنا عندما نرجع كالريحً 
 حٌدقي في جبهتي

 تجدم الورد نخيالن 
 كالينابيع عرؽٍ 

 مثلما كنتي  تجديني
 ..صغيران كجميالن 
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 *طريق الساحل

 حمود دركيشم
 

 م إلى مصرى كالشاـييؤدٌ  طريقه 
تػىٍين(  )قلبي يرفُّ من الًجهى

 نفسوً  .... كإلىًمنٍ  ..ريقي المسافرط
)  )جسدم ريشةه كالمدل طائره

 .. طريقي الخطأطريقي الصواب
 )لعلّْي أخطأتي ، لكنها التجربة(

 شيريفات السماءطريًق الصعود إلى 
 )كأعلى كأعلى، كأبعٍد(

 طريقي النزكؿ إلى أكَّؿ األرض ً 
 )إفَّ السماء رمادية(

 طريق التأمُّل في الحبّْ 
قد يجعلي الذئبى نادؿى مقهى(  )فالحب ُّ

 طريقي السنونو كرائحةي البرتقاؿ على البحر
 )إٌف الحنينى ىيوى الرائحة(

 طريقي الٌتوابلً  كالملحً  كالقمح ً 
 )كالحرب أيضان(

 طريقي السالـ الميتػىوَّج بالقيدس ً 
 (األقنعةٍ  صليبٌيةً  )بعد انتهاء الحركبً 

                                                 
 .2004الرّيس، بريوت  ، دار رياض29، ص "ال تعتذر عما فعلت" ،زلمود، درويش *
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 ة كالحالمينى طريقي التجارة كاألبجديٌ 
 )بتأليف سيرة ًترغىٌلةو(

 طريقي غيزاة و يريدكف ترميم ى تاريخهم
 )بغدو ميودىع و في البنوؾ(

 طريقي الٌتحرُّشً  بالميثولوجيا
 تىٍستىجيبي إلى التكنولوجيا()فقد 

 ولوجيايطريقي التخٌلي، قليالن، عن اإليد
 )لمصلحة العولمة(

 طريقي الصراع على أمّْ شيءو 
 )كلو كاف ًجنسى المالؾ(

 طريقي الوفاؽ على كيلّْ شيء
 )كلو كاف أنثى الحجر(

 طريقي اإلخاء الميخاًتل ً 
 )بين الغزاؿً  كصٌياًدًه(

 عكسو طريقه يدؿُّ على الشيء أك
 )لفرط التَّشىابيو بين الًكنايًة كاالستعارة(

 طريقي الخيوؿ التي صىرىعٍتها المسافات
 ..(طائرات.)كال

 طريقي البريد القديم الميسىٌجل
 )كيلُّ الرسائل ميودىعىةه في خزائن قيصر(

 طريقه يطوؿ كيقصيري 
 )كىفٍػقى مزاج أبي الطيّْب المتػىنىبّْي(

نياًت   الظُّهيورطريقي اإللهاًت مينحى
 ) كرايات جيشو تػىقىهقىٍر(
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 طريقي فتاًة تػيظىلّْلي عانػىتها بالفراشةً 
 )فالالزكردي يػيجىرّْديىا من مالبسها(

 طريقي الذين ييحيػّْريىيٍم كىٍصفي زىرًة لوز و 
 )ألفَّ الكثافة ى شىفَّافة(

 طويله بال أنبياء قطريق
 )فقد آثركا الطُّريؽى الوىًعرىة(

 طىلىل البيتً  طريقه يؤدّْم إلى
 )تحت حديقة ميٍستوطىنة(

 
 طريقه يىسيٌد عليَّ الطريقى 

 

 فيصرخي بي شىبىحي:
  إفٍ "

  أردتى 
  الوصوؿى 

  إلى
 نفسك 

 الجامحة ٍ 
 

 .!"ؽى الواضحة ٍ الطُّر  تػىٍسليكً  فال ..
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 *تحت الشبابيك العتيقة

 "إلى مدينة القدس كأخواتها"
 حمود دركيشم

 
 ،كاقفه تحت الشبابيك

 الشارع كاقفٍ على 
 م المهجور ال تعرؼ خطوملٌ درجات السٌ 

 ..ال كال الشٌباؾ عارؼٍ 
 ةٍ من يد النخلة أصطادي سحاب
 ةٍ عندما تسقط في حلقي ذباب

 كعلى أنقاض إنسانيتي
ـي العواصفٍ   ..تعبري الشمسي كأقدا

 

 كاقفه تحت الشبابيك العتيقةٍ 
 كأزىار حديقةٍ  من يدم يهرب ديكرمّّ 

 العمر مضى حتى تالقىكم من ": اسأليني
 "؟ةٍ تالقى بدقيق ،كلُّ ىذا اللوف كالموت

 كأنا أجتازي سردابان من النسياف
 ، كالصوت النحاسيّْ فلكالفل

 ..من يدم يهرب دكرمّّ 
 ! عن قوؿ الحقيقةٍ  كفي عيني ينوب الصمتي 

                                                 
 .1970، دار العودة، بريوت 5، ص "آخر الليل"ديوان  ،زلمود، درويش *
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 عندما تنفجر الريح بجلدم
 كتكفُّ الشمسي عن طهو النعاسٍ 

 كأيسٌمي كل شيء باسمو
 أبتاع مفتاحان كشباكان جديدان عندىا 

 بأناشيد الحماسٍ 
 

 من شمس النهارٍ  ىمأيها القلبي الذم يػيرٍ 
 ! كىفانا  ..كالعيدكمن األزىار 

 ! مونا أف نصوف الحب بالكرهعلَّ 
 ! غبارٍ  كأف نكسو ندل الوردً 

 

 أيها الصوتي الذم رفرؼ في لحمي
 عصافير لهبٍ 

 ي كنحبٌٍ مونا أف نيغنٌ علَّ 
 ، الحقلي من العيٍشبً  كلَّ ما يطلعو

 يتركو الصيفي على أطالؿ دارً  كما، من النملً 
 كندارم ينيغنٌ عٌلمونا أف 
  ،يَّ حبَّنا الوحش

 !يصبح الترنيم بالحب مماٌل  كي ال
   

 عندما تنفجر الريحي بجلدم
 سأسمي كلَّ شيء باسمو

 كأدؽ الحزف كالليل بقيدم
 ..يا شبابيكي القديمةٍ 
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* هاأبي.. رىبّْ  يا األيائلى  رىبّْ   
 محمود دركيش

 
 ميٍستىٍسلمان لخيطى أىبيكى ذىىىٍبتي أىبحثي عنكى يا أىبتي ىناؾٍ 

  عندما، عند احتراؽ أىصابعي بشموع شوٍككى 
  كعندما، كاف الغركبي يػىقيصُّ خىرُّكبى الغركبً 

 يا أىبتي كراءؾ كىاًلدىٍيكٍ  –أىنا كأىبوؾى  –كنا 
 البرارم من يديكٍ أىنتى الميعىلَّقي فوؽ صيبَّار 

 كعليكى صىٍقره من مخاكفنا عليكٍ 
 كعليك أىف ترث السماء من السماءٍ 

 كعليكى أىرضه مثل جلد الركح تثقيبيوي زىوري الًهٍندباءٍ 
 كعليكى أىف تختار فىٍأسىكى من بنادقهٍم عليكٍ 

 الندل في راحتيكٍ  لفائدةً  -يا أىبتي-كعليكى أىف تنحاز 
 

 الدار الكبيرة يا أبي! في ساحةً  األىيائل.. رىبّْها رىبّْ 
 هي يػيقىدّْـ للحصاف شعيرى  ،ييٍصلح غيٍصنى داليةو  ،ٍرؼى فيغيٌض عني الطَّ 

 ..يالطفو كيهمس: يا أىًصيلٍ  ،يػىٍعرفيوي على مىهىل  كالماءى 
 

 ييٍحصي ثػيرىيَّات الًعنىبٍ  ،ييدىخّْن تبغو ،يتناكؿي النعناعى من أيمي
ًر التػىعىبٍ ىدٍأ! فأىغفيو فوؽ اكيقوؿ لي:   ركبتو على خىدى

: يأىخذني قطيعي اأٍلقحواف إلى حىلىبٍ   أىتذكَّري األىعشابى
 

                                                 
 .1993، دار اجلديد، بريوت 21"أرى ما أريد"، ص  ،درويش، زلمود *
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 ألفرَّ منك ًإلى الرعاة على التالؿٍ  ،دميا سيّْ  ،كيٍن سىيّْدم
 ي أيمّْي...كينسى ًإخوتي موز الهالؿٍ نكيٍن سىيّْدم لتحبَّ 

..كي أيحبَّ اإًلمرأىةٍ كي كيٍن سيّْدم    أىحفظ القرآف أىكثرى
 دم ألىرل الدليلٍ وف سيّْدىا كأىسجنها معي! كن سيأىك

بٍَّأتى قلبك  عني ألىكبير فجأىة كحدم على شجر النخيلٍ  ،يا أىبي ،خى
 

 كمزماره... سأىقفزي من يديكى ًإلى الرحيلٍ  ،كأىفكاره  ،شىجىره 
 عكس غركبنا... منفامى أىرضي  ،ألىسيرى عكس الريح

 يائل كالوعوٍؿ..ترعى األ "كنعانيةه "من الشهوات  رضه أى 
 كأىنتى منفىى أىرضه من الكلمات يحملها اليماـ ًإلى اليماـ..

 لكالـ ًإلى الكالـ.. كأىنت أىرضى من الغزكات ينقلها امنف
 أىرضه من النعناع تحت قصائدم تدنيو كتنأل ثم تدنو

 سم فاتحها، كتدنو في اسم فاتحها الجديدٍ ثم تنأل في ا
 تيوىا فوؽ أىطالؿ المعابد كالجنودٍ كيرىةن تخاطفها الغزاةي كىثبَّ 

..  بن كنعاف القديمٍ ايا  لو كيٍنتى من حىجىرو لكاف الطقسي آخرى
 الوحيدٍ  "ىو" "أىنت"لكنهم كتبوا عليك نشيدىىيٍم لتكوف 

 مىٍن كاف شاعيرىا الشهيدٍ  "مىرَّةن "لٍم تأًت سوسنةه لتشهد 
 

 يا إلهي إلهي.."خي عندما كاجهتيوي بعظاـ أىسالفي: سىرىؽى المؤرٌ 
 أىتغفر يا أىبي "ًلمى لٍم يموتوا كيلُّهم لتكوف لي كٍحًدم..؟

 ًليى ما صىنػىٍعتي بقلبكى المثقوًب بالصيبَّار حين كبرتي كٍحًدم
 ؟كذىبتي كحدم كي أيًطلَّ على القصيدة من بعيدٍ 

 فىًلمى اندفعتى اآلف في السفر الكبير كأىنتى توراةي الجذكرٍ 
 كابتكرتى من الصخورٍ  ، رارى بأىكَّؿ الزيت الميقدَّسأىنت الذم مألى الج
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ٍرمان  ا كصيوٍر؟بدمُّ كأىنت القاتلي األى  ،كى  : ال ترحل ًإلى صٍيدى
ٌيان كىمىٍيتان   أىتغفر لي جنوني تػىٌوان... " يا أىبي"أىنا قادـه حى

 بطيور أىسئلتي عن المعنى؟ أىتغفر لي حنيني
؟   شاىدتي قلبي يا أىبيىذا الشتاءى ًإلى انتحارو باذخو

بأىتو عني طويالن ، كأىضىٍعتي قلبك يا أىبي  فالتجأتي إلى القمرٍ  ، خى
 قبل أىف تغفو..فينهمر المطرٍ  ، قل لي: أيحبُّكى 

 
 األىرضي تكسري ًقٍشرى بػىٍيضىتها كتسبىحي بيننا

 تأخذ من سماء اللوف زينىتىها ، خضراءى تحت الغيم
 تولد من خيرافتها ،ىي الزرقاءي كالخضراءي  ،لتسحرنا

  تػيعىلّْمنا فػينيوفى البحثً  ،كمن قػيٍربانًنا في عيد حنطتها
 سىيّْدىةه على ًإيوانها المائيّْ  ،عن أيسطورة التكوين

  ال ثورى  ،صغيرة ال عمر يخدش كجهها ،سيدة المديح
 تحمل نفسها كتناـ في أىحضانها ،يحملها على قرنيو

 ،ال تتذكَّري الماضي ،ال تودّْعنا كال تستقبلي الغرباءى  ،ًىيى 
  تحيا فنحيا ،ىي ذاتيها كلذاًتها في ذاًتها ،فال ماضي لها

  كال جمالن  ،لم تركب قطاران كاحدان معنا ،حين تحيا حيرَّةن خضراءى 
  عنا كلم تفقدٍ  لم تبتعدٍ  ،كلم تفقد كليدان كاحدان  ،كطائرةن 

 ىي الخضراء فوؽ مياىها الزرقاء.. ،مفاتنهاكلم تخسر  ،معادنها
 كاكتيب  من بين أىنقاض الهياًكلً  ..يا أىبي ..نهىضٍ فا
 أىسماءىم ،يا أىبي ،سمىكى فوؽ خاتىًمها كما كتب األىكائلا

 فال زيتوف في زيتوف ىذم األىرض غير ظاللها ..كانهضٍ 
 لتحمدىا كتعيدىا كتػىٍرًكم سيرة النسياف: ..كانهضٍ 
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 ،الغزاة كغيَّركؾ كغٌيركا أىسماءىا كم مىرَّ 
 ،كم أصلحوا عربىاتهم كتقاسموا شهداءىا

 لك امرأةن كأيمان يا أىبي -كما كانت- كىي التي بقيت
  ليرجعك الغناءي   ..فانهضٍ 

  كشقائق النعماف في أىرضو 
هىا كغىنَّتها لتسكنها السماءتىبنَّ   ..تػٍ
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 *لن أبكي

 طوقافحواريٌة بين محمود دركيش كفدكل 
 

 ائيعلى أبواب يافا يا أحبٌ 
ـً   بين الردـً كالشوؾً  رالدكٍ  كفي فوضى حطا

 :كقفتي كقلتي للعينين
  قفا نبكً 

 على أطالؿ من رحلوا كفاتوىا
 تنادم من بناىا الدارٍ 

 من بناىا الدارٍ  يكتنع
 كأٌف القلبي منسحقان 

 : كقاؿ القلب
 ؟ما فعلٍت بًك األياـ يا داري "

 كأين القاطنوف ىنا
 ؟جاءتك أخباري  ىل ،كىل جاءتك بعد النأم

 .. ىنا كانوا
 ..ىنا حلموا
 مشاريع الغًد اآلتي ىنا رسموا

 فأين الحلم كاآلتي 
 ؟كأين ىمي 
 ".؟كأين ىمي 

***** 
                                                 

 .1969، دار العودة، بريوت 23، ص "يوميات جرح فلسطيين"ديوان  ،زلمود، درويش *
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 كلم ينطق حطاـ الدارٍ 
 كلم ينطق ىناؾ سول غيابهمي 

 الصَّمًت، كالهجرافٍ  كصمتي 
 ككاف ىناؾ جمعي البـو كاألشباحٍ 

 ككافٍ  ،كاللسافً  كاليدً  الوجوً  غريبي 
 ..يحٌوـ في حواشيها

 ..يمدُّ أصولو فيها
 ككاف اآلمر الناىي

 ..ككاف.. ككافٍ 
 كغٌص القلب باألحزافٍ 

***** 
 

 ..ائيأحبٌ 
 ةٍ الرمادي الدمعً  مسحتي عن الجفوف ضبابةى 

 أللقاكم كفي عينيَّ نور الحب كاإليمافٍ 
 ، باإلنسافٍ بكم، باألرضً 

 لقاكمأني جئت أخجلي لو  افوى 
 كجفني راعشه مبلوؿٍ 
 كقلبي يائسه مخذكؿٍ 

 كىا أنا يا أحبائي ىنا معكم
 ةٍ جمر  ألقبس منكمي 

 ةٍ زيتكم قطر  آلخذ يا مصابيح الدجى من
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 ..أحبائي يا كىا أنا.. لمصباحي
 إلى يدكم أمدُّ يدم

 كعند رؤكسكم ألقي ىنا رأسي
 ..كأرفع جبهتي معكم ًإلى الشمسً 

 ةٍ جبالنا قوَّ كىا أنتم كصخر 
 ةٍ كزىر بالدنا الحلو 

 ؟فكيف الجرح يسحقني
 ؟ككيف اليأس يسحقني

 ؟ككيف أمامكم أبكي
 !بعد ىذا اليـو لن أبكي :يمينان 

***** 
 

 ..أحبائي
 كبوة األمسً الشعب جاكزى   حصافي 

 ىبَّ الشهمي منتفضان كراء النهرك 
 ىا حصاف الشعبً ، أصيخوا

 ..ةٍ مغيصهلي كاثق النٌ 
 ..ةٍ كالعتم حصار النحسً كيفلت من 

 كيعدك نحو مرفأه على الشمسً 
 ..ةٍ كتلك مواكب الفرساف ملتمَّ 

 تباركو كتفديوً 
 دـ المرجاف تسقيوً  كمن العقيقً  كمن ذكبً 
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 تعطيوً  الفيضً  كفيرى  كمن أشالئها علفان 
 : حصاف الحرٌ كتهتف بال

 عٍدكان نحو عين الشمس
 يا حصاف الشعب عدكان 

 فأنت الرمز كالبيرؽٍ 
 كنحن كراءؾ الفيلقٍ 

 
 كلن يرتدَّ فينا المدُّ كالغليافي كالغضبي 

 فوؽ جباىنا التعبي  كلن ينداح في الميدافً 
 ةٍ كالظلم حتى نطرد األشباحى كلن نرتاح  

***** 
 

 .. أحبائي
 في الجرٍح.. خوتيإيا  ..مصابيحى الدجى
 القمحٍ  يا بذارى  ،كيا سرَّ الخميرةً 

 يموت ىنا ليعطينا
 .. كيعطينا
 ..كيعطينا

 
 اتكم أمضيعلى طيرق 

 كىا أنا بين أعينكم
 ألملمها كأمسحها دموع األمس
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 كأزرع مثلكم قدميَّ 
 كفي أرضي في كطني

  كأزرع مثلكم عينيَّ 
 .في درب السَّنى كالشمسٍ 

***** 
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 *الشَّهيد
 إبراىيم طوقاف

 

 عػػػػػػػػػػػػػػبسى الخطػػػػػػػػػػػػػػبي فابتسػػػػػػػػػػػػػػمٍ 
الجػػػػػػػػػػػػػػػأشً  كالنهػػػػػػػػػػػػػػػى  رابػػػػػػػػػػػػػػػط ى

 األىذل كلػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ لػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم ييبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوعي ًىمَّ  نفسي
 تلتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مزاًجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 تجمػػػػػػػػػػػػػػعي الهػػػػػػػػػػػػػػائجى الًخضىػػػػػػػػػػػػػػمَّ 
اءً   كىػػػػػػػػػػيى مػػػػػػػػػػٍن عينصػػػػػػػػػػر الًفػػػػػػػػػػدى
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقّْ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكةه 

 

 سػػػػػػػػػػػارى فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػنهجً  العلػػػػػػػػػػػى
 ال يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي، مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّالن 

 

 
 
 

 
 
 

 

 كطغػػػػػػػػػػػػػػػى الهػػػػػػػػػػػػػػػوؿي فػػػػػػػػػػػػػػػاقتحمٍ 
 ثابػػػػػػػػػػػػػػػػػتى القلػػػػػػػػػػػػػػػػػًب كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػدـٍ 
 يػىٍثنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارئي األىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍت دكنىهػػػػػػػػػػػػػػػػا الهمػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   كجىمى

 اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرً  كالحيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ باألع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ   إلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الراسػػػػػػػػػػػػػػػػػخً  األىشى
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوىر الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـٍ 
 لفحيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّرى األيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ 

 

 يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؽي الخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّال ـٍ ميجى  نالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أ

 

 فهوى رٍىنه بما عزـٍ 
 

 دلربمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍَّع بدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 درًجى التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابى ربمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أي 
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػتى تػػػػػػػػػػػػػػػػدرم بطاحيهػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ال تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميو
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل

 
 
 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػجنً  ميػػػػػػػػػػػػػػػرتهنٍ   كىػػػػػػػػػػػػػػػوى بالسَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػكىنٍ   مػػػػػػػػػػػػػػػػٍن حبيػػػػػػػػػػػػػػػػبو كال سى
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليبان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ 
 غيَّبٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أـ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننٍ 
 كاسػػػػػػػػػػػػميو فػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػزمنٍ 
 الحى فػػػػػػػػػػػػػي غٍيهػػػػػػػػػػػػػًب المحػػػػػػػػػػػػػنٍ 
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 أرسػػػػػػػػػػػلى النُّػػػػػػػػػػػورى فػػػػػػػػػػػي العيػػػػػػػػػػػوفً 
 كرمػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػارى فػػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػػوبً 

 

 أمُّ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تهلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال
 صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَّدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّكحى ميرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي الوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  
 الضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغىنٍ فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼي 

 

 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًردي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتى ميٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال
 لحنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يػيٍنًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال

 

 أنا هلل كالوطنٍ 
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 *غىايتي
 إبراىيم طوقاف

 
 إف قلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدم
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أًبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيقو 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أراه
 كلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم
 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم ييشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي
 لػػػػػػػػػػػػػػػم أىىػػػػػػػػػػػػػػػٍب غػػػػػػػػػػػػػػػيظى كػػػػػػػػػػػػػػػريم
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايتي خدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي

 

 

 ال لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزبو أك زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً 
 أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػديق و لػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً 

 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليمً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةن 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطى منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بالصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمً 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديميك 
 ال كال كٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى لئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً 
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقائي أك نعيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
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 *أحرارنا!
 إبراىيم طوقاف

 
 قػػػػػػػد كشػػػػػػػفتم عن)بطػػػػػػػولتكم( أحرارنىػػػػػػػا!

 أنػػػػػػػػػػػػػػتم رجػػػػػػػػػػػػػػاؿي خطابػػػػػػػػػػػػػػاتو منٌمقػػػػػػػػػػػػػػةو 
 كقػػػػػػػد شػػػػػػػبعتم ظهػػػػػػػوران فػػػػػػػي )مظػػػػػػػاىرةو(
 أن كلػػػػػػػو أصػػػػػػػيبى بجػػػػػػػرح و بعضيػػػػػػػكم خطػػػػػػػ

اهلًل كانػػػػػػت فػػػػػػي  سػػػػػػالمتكم بػػػػػػل حكمػػػػػػة ي
 أضحٍت فلسػطيني مػن غػيظ تصػيح بكػم:
 ذاؾ السػػػػػػػػػجين الػػػػػػػػػذم أغلػػػػػػػػػى كرامتػػػػػػػػػو

 

 

 غطاءىػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػـو توقيػػػػػػػػػع الكفػػػػػػػػػاالتً 
 كمػػػػا علٍمنػػػػا، كأبطػػػػاؿي )احتجاجػػػػاًت(

 ( كسػػػػػػػػػػكرتٍم بالهتافػػػػػػػػػػاتً )مشػػػػػػػػػػركعةو 
 فيهػػػػػػػػػػػػػػا، إذان لػػػػػػػػػػػػػػرتعتم بالحفػػػػػػػػػػػػػػاكاتً 
للشػػػػػػػػػػػهاداتً   ألنكػػػػػػػػػػػم غيػػػػػػػػػػػري أىػػػػػػػػػػػل و

 وا الطريػػػػػق فلسػػػػػتم مػػػػػن رجػػػػػاالتيخلٌػػػػػ
 طػػػػػػػػػػاٌلب الزعامػػػػػػػػػػاتً فػػػػػػػػػػداؤه كػػػػػػػػػػلُّ 
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 *موطني
 إبراىيم طوقاف

 

 ..مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنػػي
ػػنىاءي كالبػىهىاءي   الجػالؿي كالجػماؿي كالسَّ

 ..فػػي ريبىػػػاؾٍ  ..فػػػي ريبىػػاؾٍ 
 كالحػياةي كالنػجاةي كالهػناءي كالرجػاءي 

 فػػي ىػػػواؾٍ  ..فػػي ىػػػواؾٍ 
 

 ىػػػػػٍل أراؾٍ  ..ىػػػػػٍل أراؾٍ 
ان ميػكىرَّمىان سػاًلمان ميػنىػعَّػمان كى   غانًػمى

 فػي عيػػػالؾٍ  ..ىػػػػػٍل أراؾٍ 
ػاؾٍ   تبػلػغي السّْػمىاؾ ،تبػليػغي السّْػمى

 مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنًػػي
 

 ..مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنًػػي
  الشبابي لٍن يًكلَّ 
 ىىمُّوي أٍف تستىًقػلَّ 

 يىبيدٍ أك 
 نىستقي منى الػرَّدىل 
 كلٍن نكوفى للًعػػدىل

 كالعىػبػيػػػػػدٍ   ..كالعىػبػيػػػػػدٍ 
 

                                                 
 ، األعمال الشعرية.براىيمإ طوقان، *
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 ال نيريػػػػػػدٍ  ..ال نيريػػػػػػدٍ 
ػنىا المينىكَّػدا  ذيلَّػنىػا الميػؤىبَّػدا كعىيشى

 بػٍل نيعيػػػػدٍ  ..ال نيريػػػػػػدٍ 
نا التٌػليػدٍ  نا الٌتليػدٍ  ..مىػجػدى  مىػجػدى

 مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنػػي
 

 ..مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنًػػي
ـي ك اليىػرىاعي   الحيسىا
 ال الكػالـي كالنزاعي 

 رىٍمػػػػػػزينا ..رىٍمػػػػػػزينا
 مىػجدينا كعػهدينا 

 ككاجػبه منى الوىفا
ػػػػػػزُّنا ػػػػػػزُّنا ..يهي  يهي

 
 ًعػػػػػػػزُّنا ..ًعػػػػػػػزُّنا

 رايػةه ترىفػًرؼي ػػرّْؼي ك غايةه تيػشى 
ػػػنىػػاؾٍ   فػي عيػػػالؾٍ  ..يا ىى

 قاًىػران ًعػػداؾٍ  ..قاًىران ًعػػػداؾٍ 
 ..مىػػوًطػػنًػػي ..مىػػوًطػػنًػػي
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دمشقيٌ   *ًمٍن ميفٌكرة عاشق و
 نزار قباني

 
ـي  ػػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػػػا .. أيػػػػػػػػػػن ى يػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػا  (؟ميعىاكيػػػػػػػػػػةو )ىيمى

ػػػػػػػػػػػهيبى  ػػػػػػػػػػػوا بالمنكػػػػػػػػػػػب الشي  ؟اكأيػػػػػػػػػػػنى مػػػػػػػػػػػن زىحىمي
 راًقصىػػػػػػػػػػػػةه  (بنػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػدافى )فػػػػػػػػػػػػال خيػػػػػػػػػػػػوؿي 
لىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػا (المتٌنبػػػػػػػػػػػػػػػػػي)زىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػوان، كال   مػػػػػػػػػػػػػػػػػال ه حى

ػػػػػػػػػػػري  ػػػػػػػػػػػوي  (خالػػػػػػػػػػػدى )كقػىبػٍ  فػػػػػػػػػػػي ًحٍمػػػػػػػػػػػص، نالًمسي
 فيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػفي القبػػػػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػػػػن زيكَّاره غىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػبىا
ـي القبػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػكنيوي  ، رخػػػػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػػػػا ريبَّ حػػػػػػػػػػػػػيٍّ
 كريبَّ مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػتو علػػػػػػػػػػػػػػػػى أقدامػػػػػػػػػػػػػػػػو انٍػتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػبىا

ػػػػػػػػػػػٍيفه تػيػػػػػػػػػػػؤىجّْريه(ابػػػػػػػػػػػنى الوليػػػػػػػػػػػدً )يػػػػػػػػػػػا   .. أال سى
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػبافكي  !لُّ أٍسػػػػػػػػػػػيىاًفنا قػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػبحٍت خىشى

                         *** 

تػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػزى أحالمػػػػػػػػػػي، كمىٍركىحى نػٍ  دمٍشػػػػػػػػػػقي.. يػػػػػػػػػػا كى
 أشػػػػػػػػػػكيو العركبػػػػػػػػػػةى، أـ أشػػػػػػػػػػكو لػػػػػػػػػػًك العىرىبىػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػورىىيمي   أٍدمىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سػػػػػػػػػػػػػػػػػياطي حزيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف ظيهي
ػػػػػػػػػػػػفَّ مػػػػػػػػػػػػن ضىػػػػػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػػػػػوا كى  بىافأٍدمىنيوىػػػػػػػػػػػػا، كباسي

نػىعيػػػػػػػػػػػػػػػواكطػػػػػػػػػػػػػػػالىعيوا كيتيػػػػػػػػػػػػػػػبى التػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  .. كاقٍػتػى
 ؟البنػػػػػػػػػػػادؽي كانػػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػػكيني الكيتيبىػػػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍوا فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين أحالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان ملوَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   سى
 كأٍطعىميوىػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػخيفى القىػػػػػػػػػػػػٍوؿ، كالخيطىبىػػػػػػػػػػػػا

                                                 
 .بريوت ، منشورات نزار قباين ، 415ص ، 3ج ،األعمال السياسية الكاملة، قباين، نزار *
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اًث،  مػػػػا انٍػتػىفىضيػػػػوا عاشيػػػػوا علػػػػى ىػػػػامًش األٍحػػػػدى
هيوبىػػػػػػػػػػػػػةن   ، كالًعػػػػػػػػػػػػػٍرضً  ميٍغتىصىػػػػػػػػػػػػػبىالػػػػػػػػػػػػػألرض منػٍ

 كخلَّفيػػػػػػػػػػوا القيػػػػػػػػػػٍدسى فػػػػػػػػػػوؽ الوحػػػػػػػػػػل، عاريػػػػػػػػػػة ن 
 بىػػػػػػػػػػػػػػػػاتيبػػػػػػػػػػػػػػػػيحي عػػػػػػػػػػػػػػػػزَّة ى نهػػػػػػػػػػػػػػػػدٍيها لمػػػػػػػػػػػػػػػػن رىغً 

 ىػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػن فلسػػػػػػػػػػطينى مكتػػػػػػػػػػوبه ييطىمًئنينػػػػػػػػػػي
تىبىػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػٍن كتبػػػػػػػػػػػػتي إليػػػػػػػػػػػػًو، كٍىػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػا كى  عمَّ
 كعػػػػػػػػػػػػن بسػػػػػػػػػػػػاتين ليمػػػػػػػػػػػػوف، كعػػػػػػػػػػػػن حيليػػػػػػػػػػػػم و 
 يػػػػػػػػػػػػػػزدادي عنٌػػػػػػػػػػػػػػي ابتعػػػػػػػػػػػػػػادان كيلَّمػػػػػػػػػػػػػػا اقتربػػػػػػػػػػػػػػا
 أيػػػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػػػطيني .. مىػػػػػػػػػػػٍن ييهػػػػػػػػػػػديًك زىنٍػبىقػػػػػػػػػػػة ن 

 ٍن ييعيػػػػػػػػػػدي لػػػػػػػػػػكً  البيػػػػػػػػػػتى الػػػػػػػػػػذم خيرًبىػػػػػػػػػػاكمىػػػػػػػػػػ
 .. تىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدينا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مباًذلًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػىلىفَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

، أك مىػػػػػػنمػػػػػػن يػى  بىا يعبيػػػػػػد ي الػػػػػػذ ٍ ٍعبيػػػػػػدي الًجػػػػػػٍنسى  ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػػػػػػػيرتىوفػىوىاًحػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػًت النػيٍعمى  .. أٍعمى

نىػػػػػػػػػػػػػػى  بػػػػػػػػػػػػػػافللخى  كالغػػػػػػػػػػػػػػواني كػػػػػػػػػػػػػػلُّ مػػػػػػػػػػػػػػا كىىى
 فًط ميٍغتىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػله ككاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػده.. ببحػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 ثوبػػػػػػان، فارتػػػػػػدل القىصىػػػػػػبا قػػػػػػد ضػػػػػػاؽى بػػػػػػالخىٍيش
 نػىٍرًجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػريرتًوً  ..ككاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 

ػػػػػػػػػػرً ككاًحػػػػػػػػػػده   با.. مػػػػػػػػػػن دىـً  األحػػػػػػػػػػرار قػػػػػػػػػػد شى
ػػػػػػػبي ػػػػػػػٍم نىسى ػػػػػػػوا التػػػػػػػاريخى  ىي  إٍف كػػػػػػػافى مػػػػػػػن ذىبىحي

ػػػػػػػػػػػبىاعلػػػػػػػػػػػى العيصيػػػػػػػػػػػور، فػػػػػػػػػػػإٌني أرفيػػػػػػػػػػػضي الن  سى
                       *** 

ـي.. مػػػػػا فػػػػػي جيٍعبىتػػػػػي طىػػػػػرىبه  ـي.. يػػػػػا شػػػػػا  يػػػػػا شػػػػػا
 رىبىػػػػػػػػػػػػاري الًشػػػػػػػػػػػػٍعرى أف يىٍسػػػػػػػػػػػػتىٍجدمى الطأٍسػػػػػػػػػػػػتػىٍغفً 

 مػػػػػػػػػػاذا سػػػػػػػػػػأقرأي مػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػعرم كمػػػػػػػػػػن أىدىبػػػػػػػػػػي



- 343 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

382 
 

ػػػػػػػػػػػٍت عنػػػػػػػػػػػدنا   األدىبىػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػوافري الخيػػػػػػػػػػػل دىاسى
 ٍتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال قػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه ا، كآذى نتٍ كحىاصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 ، إالٌ اغتيػػػػػػػػػػػػػػػلى أك صيػػػػػػػػػػػػػػػًلبىاقػػػػػػػػػػػػػػاؿى الحقيقػػػػػػػػػػػػػػػةى 
 علػػػػػػػػػػى دًمػػػػػػػػػػوً  يػػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػػٍن يػيعىاتًػػػػػػػػػػبي مىػػػػػػػػػػٍذبيوحان  

 كنػىػػػػػػػػػػػػػػٍزؼ ًشػػػػػػػػػػػػػػٍريانًًو، مػػػػػػػػػػػػػػا أٍسػػػػػػػػػػػػػػهىلى العىتىبىػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػى مواًجعىػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػرَّبى الكػػػػػػػػػػيَّ، ال يػىٍنسى  مىػػػػػػػػػػٍن جى

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػٍن شػػػػػػػػػرًبىاكمىػػػػػػػػػٍن رأل السُّ  مَّ، ال يىٍشػػػػػػػػػقىى كمى
ٍبػػػػػػػػػػػػػلي ا  لفجيعػػػػػػػػػػػػػة ميٍلتىػػػػػػػػػػػػػفّّ علػػػػػػػػػػػػػى عينيقػػػػػػػػػػػػػيحى

 امىػػػػػػػػػػػػػػٍن ذا ييعاتًػػػػػػػػػػػػػػبي مشػػػػػػػػػػػػػػنوقان إذا اضػػػػػػػػػػػػػػطربى 
امىػػػػػػػػػػػػػػػػػات و نيط  ريىػػػػػػػػػػػػػػػػػايػٌ الًشػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعري لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس حىمى

صىػػػػػػػػػػػػبىا  نحػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػماء، كال نايػػػػػػػػػػػػان كريػػػػػػػػػػػػح ى
 لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي غىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه طالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفريهٍ 
، إٍف لػػػػػػػم يػىرٍكػػػػػػػًب الغىضىػػػػػػػبىا  مػػػػػػػا أٍجػػػػػػػبىنى الًشػػػػػػػعرى

                         *** 
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 *طريقه كاحد
 انيػقبٌ  نزار

 
 ..ةٍ أيريد ي بػيٍنديقيَّ 

أٌمي بعتيو ي   خاتىم ي
 ةٍ ًمنٍ أجل بػيٍنديقيَّ 

ٍنتيها  محفظتي رىى
 ةٍ من أجل بػيٍنديقيَّ 

التي   ..دىرىٍسنىابها اللغة ي
التي بها قػىرىٍأنا  ..الكيتيب ي

الشعر ً   ..التي حفظناقصائد ي
 ليستٍ تيساكم درىما ن 

 ..ةٍ بػيٍنديقيَّ أماـ ى 
 

عندم اآلف ى   ..ةٍ بػيٍنديقيَّ أصبح ى
خذكني مىعكيم ٍ   إلى فلسطين ى

 ..ةٍ كوجو مجدليَّ    حزينةو إلى ريبى ن 
 ..ةٍ بً الخيٍضرً كالحجارةً النبيَّ إلى الًقبا

عامان   .... كأناعشركف ى
عن   ..ةٍ .. كعن ىويَّ أرضو أٍبحث ي

عن بيتي الذم ىناؾ ٍ   أىبحث ي
 عن كطني المحاطً  باألسالؾ ٍ 

                                                 
 ت.بريو  ،منشورات نزار قباين ،327ص ، 3ج ،األعمال السياسية الكاملة ،قباين، نزار *
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 أبحث ي عن طفولتي  
 رفاؽ حىارىتيكعن 

 عن كيتيبي.. عن صيوىرم 
داف و  رٍكن و مىٍزىريَّ عن كيل ّْ  ..ةٍ .. ككيل ّْ

 
 ..ةٍ أصبح ى عندم اآلف ى بػيٍنديقيَّ 
خذكني مىع  ..، يا أيُّها الرجاؿٍ كيمٍ إلى فلسطين ى

أك أموت ى كالرجاؿٍ أيري  ..د ي أف أعيش ى
 أيريد ي أف أنبت ى في تراًبها 

برتػيقىاؿ أك حىٍقل ى  ..ٍِ  زيتونة ن
 ..ةٍ أك زٍىرىة ن شىًذيَّ 

 ..قيولوا لمن يسأؿ عن قضٌيتي
 ..ةٍ ىي القضيَّ باريكدتي صارت ٍ 

 
 ..ةٍ أصبح ى عندم اآلف ى بػيٍنديقيَّ 
 أصبحت ي في قائمةً  الثوار ٍ 
 أىفٍػتىًرش ي األشواؾ ى كالغيبار ٍ 

 ..ةٍ كألبس ي المنيَّ 
 ..يا أيُّها الثػيوَّارٍ 

 ، (الخليلً )، في (القدسً )في 
 (األغوارٍ )، في (بيسافى )في 
 ..(بيت لىٍحمو )في 

كنتيمٍ  أيُّ   ..ها األحرار ٍ حيث ي
 ..تقدَّميوا
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 تقدَّميوا..
السالـ مسرحيَّ   ..ةٍ فقصَّة ي

 ..ةٍ مسرحيَّ كالعىٍدؿ ي 
 

كاحد ه  طريق ه  إلى فلسطين ى
ًمنٍ فػىٍوىةً بػيٍنديقيَّ   ..ةٍ يمر ُّ
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 *أنا يا صديقة متعبه بعركبتي
 انيػنزار قبٌ 

 

                                                 
 ت.بريو  ،منشورات نزار قباين ، 640ص ، 3ج ،األعمال السياسية الكاملة، قباين، نزار *

 بىٍحريَّةى العىٍينػىٍيًن.. يا قػىٍرطػىاجة ه 
 شاخى الزمافي، كأنًت بػىٍعدي شبابي 

 .. كدفاترم تػىًعبىٍت معيأنا ميتػٍعىبه 
 ؟ىل للدفاتًر يا تػيرل أعصابي 

 حيٍزني بىنػىفٍػسىجىةه ييبلّْليها الندىل
 كًضفاؼي جرحي ركضة ه ًمٍعشىابي 

 

 إف كشىفٍػتي مواجعي ال تػىٍعذليني
 الحقيقًة ما عليو نًقػىابي كجوي 

 إفَّ الجينػيوفى كراءى ًنٍصًف قصائدم
 ؟أكىليسى في بعض الجنوف صىوىابي 

 فتحمٌلي غػىضػىبي الجميلى، فػىريبٌما
 ثارٍت على أمر السماء ًىضػىابي 
 فإذا صرختي بوجو من أىٍحبىٍبتػيهيمٍ 
 فلكٍي يعيشى الحيبُّ كاألٍحبىابي 
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 مىرَّةن كإذا قسوتي على العركبة 
 فلقد تضيقي بكيٍحلها األىدابي 

 نػىفٍػسىها فلربَّما تػىًجدي العركبةي 
 كيضيءي في قلب الظالـ ًشهابي 
 كلقد تطيري من العيقىاؿ حىمىامةه 

 تطلع األعشابي  كمن العباءةً 
 



- 349 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

388 
 

 *كفاح لفلسطين
 حسن عبد اهلل القرشي

 

 حػػػػػػٌي فتػػػػػػى يعػػػػػػربى عهػػػػػػدى الكفػػػػػػاحٍ 
 السػػػالحٍ إلػػػى صػػػدر العػػػدٌك كاشػػػرًع 

 

 ( تػػػػػػػػػدعوؾ فػػػػػػػػػال تنثنػػػػػػػػػي)القػػػػػػػػػدسي 
 كاحشػػػػػػٍد لػػػػػػو مػػػػػػن صػػػػػػولًة المػػػػػػؤمنً 

 

 فإنمػػػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػػػري قريػػػػػػػػػػػبه قريػػػػػػػػػػػبٍ 
 يػػػػػػػػػػػثه حمػػػػػػػػػػػيّّ غضػػػػػػػػػػػوبٍ ككلنػػػػػػػػػػػا ل

 

( كػػػػػػػػػم  ـً )القػػػػػػػػػدسي  فػػػػػػػػػوؽ ثراىػػػػػػػػػا د
 ككػػػػػػم شػػػػػػجاىا البغػػػػػػيي مػػػػػػن مجػػػػػػرـً 

 

 )يافػػػػػػػا( ك)حيفػػػػػػػا( كمغػػػػػػػاني الصػػػػػػػبا
 كمشػػػػػػػػػػػػرؽي النػػػػػػػػػػػػور غػػػػػػػػػػػػدا مغربػػػػػػػػػػػػا

 

 ىنػػػاؾ فػػػي )عٌكػػػا( كفػػػي )المجػػػدًؿ(
 فػػػي الخلػػػًف فػػػي مقتػػػلً كػػػم طػػػػيعنوا 

 

 فػػػػػػي )اللػػػػػػدّْ( كفػػػػػػي )الرملػػػػػػًة(كثػػػػػػٌم 
 ترسػػػػػػػػػػػػفي مػػػػػػػػػػػػن أمتػػػػػػػػػػػػي مواكػػػػػػػػػػػػب

 

 النضػػػػاؿٍ كاسػػػػترخص الػػػػنفس لحػػػػرّْ 
 منطلقػػػػػػػػان مػػػػػػػػن عىزىمػػػػػػػػاًت الرجػػػػػػػػاؿٍ 

 

 ةٍ إال كللنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ريؤىل ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر 
 ةٍ مػػػػػػػػػػا يتحػػػػػػػػػػػدَّل الفئػػػػػػػػػػػةى الكػػػػػػػػػػػافر 

 

 ةٍ إذا مضػػػػػػػػػػػػػػػػػينا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ةٍ يػػػػػػػػػػػػأنفي ذؿَّ الًعيشػػػػػػػػػػػػة الراكػػػػػػػػػػػػد

 

 قػػػد طلٌػػػو العػػػادم الكفػػػوري الخػػػؤكفٍ 
 لمػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػالي غضػػػػػػػػػػػبةى الثػػػػػػػػػػػائرينٍ 

 

 ى مػػػن كطنػػػي مسػػػتباحٍ عػػػادت ًحمػػػ
 ؟أيػػػػن الحفػػػػاظي المػػػػٌر أيػػػػن الطّْمػػػػاحٍ 

 

 وةه لػػػػػػػػي كلػػػػػػػػده لػػػػػػػػي أبي لػػػػػػػػي إخػػػػػػػػ
 قبػػػػػػػػػػلي أك عػػػػػػػػػػذبوا ككػػػػػػػػػػم أيىينػػػػػػػػػػوا

 

يػػػػػػػػارل ضػػػػػػػػياعٍ   أنضػػػػػػػػاءي يػػػػػػػػأس، كحى
 فػػػػػي أسػػػػػر جاٌلديػػػػػن جيٍهػػػػػمو جيػػػػػاعٍ 

                                                 
 .1979بريوت ، الطبعة الثانية ،  دار العودة،اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
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ـى العػػػػػربي مهمػػػػػا بػػػػػدتٍ   ال، لػػػػػن ينػػػػػا
 كعيصػػػػػػػػػبةي البػػػػػػػػػاغينى مهمػػػػػػػػػا عتػػػػػػػػػتٍ 

 

 ال تحسػػػػػػػػػػػػػبوا أف رنػػػػػػػػػػػػػينى القيػػػػػػػػػػػػػودٍ 
 ا أسػػػػػػػػػػػػودٍ سػػػػػػػػػػػػتعرؼي الػػػػػػػػػػػػدنيا بأنٌػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػوا مالحػػػػػم )ابػػػػػًن الوليػػػػػٍد(  لقػػػػػد نسى
 ك)السمحى( في الغػرب كعػالي البنػودٍ 

 

 بأنػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػادةه للبحػػػػػػػػػػػػػارٍ نسػػػػػػػػػػػػػوا 
 كأننػػػػػػػػػػػػػا خيػػػػػػػػػػػػػري رعػػػػػػػػػػػػػاة الًجػػػػػػػػػػػػػوارٍ 

 

 ( زاكػػي الشػػممٍ نسػػوا )صػػالح الػػدين
 سػػػػػػػػػييرجعي التػػػػػػػػػاريخ تلػػػػػػػػػك القمػػػػػػػػػمٍ 

 

ػػػػػػػػػػ  ليػيػػػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػيرم كال تحفى
 ماضػػػػػػػيك كالشػػػػػػػعلًة فػػػػػػػي المحفػػػػػػػلً 

 

 سػػػػػيرم فقػػػػػد كلَّػػػػػٍت عهػػػػػودي الظػػػػػالـ
ـٍ  بعػػػػػػػػد انطػػػػػػػػالؽو ال تخفػػػػػػػػرم   ذمػػػػػػػػا

 

 ( مػػػػػا حلمػػػػػكى إال سػػػػػرابٍ صػػػػػهيوفي )
 لخػػػػػػػػػوًض العبػػػػػػػػػابٍ لقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػداعينا 

 

 

 

 طالئػػػػػػػػػػػػػػػػػعه للشػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكبري 
 فػػػػػػػػػػػاهلل مػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػطوتها  أكبػػػػػػػػػػػري 

 

 غيػػػػػػػػػري نػػػػػػػػػذير بصػػػػػػػػػليل السػػػػػػػػػيوؼٍ 
 نسػػػػػػترجعي الحػػػػػػٌق بػػػػػػرغم الحتػػػػػػوؼٍ 

 

 (نسػػػػوا )مثنَّػػػػى( الخيػػػػًل ك)الغػػػػافقي
 كالسػػػنا الشػػػارؽً ( تهفػػػو  لػػػػ )الصػػػينً 

 

 الػػػػػػدنيا بعػػػػػػـز و حديػػػػػػدٍ دانػػػػػػت لنػػػػػػا 
 ثرانػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػهيدٍ  نفػػػػػػػػػػرحي إف ضػػػػػػػػػػم

 

 (المعتصػػػػػػمٍ مجػػػػػػددان مػػػػػػن حملػػػػػػة )
 كيرفػػػػػػػػع العػػػػػػػػربي الكمػػػػػػػػاةي العىلىػػػػػػػػمٍ 

 

 بنػػػػػػاعق و يهػػػػػػذم بعقبػػػػػػى المصػػػػػػيرٍ 
 مػػػػػا رًيػػػػػعى يومػػػػػان مػػػػػن أذل مسػػػػػتطيرٍ 

 

 كأسػػػػػػفرى الصػػػػػػبحي كضػػػػػػيءى الجبػػػػػػينٍ 
 حاشػػػػاؾ أف تثنػػػػي خطػػػػاًؾ المنػػػػوفٍ 

 

 األبػػػػاًة الجػػػػدكدٍ بػػػػالعيش فػػػػي أرض 
 كقػػػػػػػػػػػد تعاىػػػػػػػػػػػٍدنا لحػػػػػػػػػػػزّْ الوريػػػػػػػػػػػدٍ 
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 إنٌػػػػػػػػػػػػػػا تنادينػػػػػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػػػػػٌق النػػػػػػػػػػػػػػداءٍ 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػعارنا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصرةي لألبريػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ 

 

 (يعػػػػػػػػػربً كيػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػي أمّْػػػػػػػػػيى مػػػػػػػػػن )
 يػػػػػػػػوميكمي قػػػػػػػػد عػػػػػػػػادى فػػػػػػػػي موكػػػػػػػػبً 

 

ػػػػػػػػػػػدكا الرايػػػػػػػػػػػاًت فػػػػػػػػػػػي كثبػػػػػػػػػػػةً   فوحّْ
ػػػػػػػػػػػركا مػػػػػػػػػػػن أرضػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػرةً   كطهّْ

 

 األيلػػػػػػػػػػػى اػالػػػػػػػػػػػدنيا بأنٌػػػػػػػػػػػ كلتشػػػػػػػػػػػهدً 
 حتػػػػػػػػػػى إذا لػػػػػػػػػػم يبصػػػػػػػػػػركا مػػػػػػػػػػوئال

 

 أف نمحػػػػوى الػػػػدىرى قػػػػذل الغػػػػادرينٍ 
 كزادينػػػػػػػػػػػػا ذاؾ التػػػػػػػػػػػػراثي األمػػػػػػػػػػػػينٍ 

 

 أحفػػػػػػاد أبطػػػػػػاًؿ الػػػػػػوغى كالجهػػػػػػادٍ 
 الصػػػمُّ الصػػػالبي الشػػػدادٍ  تعنػػػو لػػػو

 

 ( نهبػػػػػػػػان مشػػػػػػػػاعٍ تعيػػػػػػػػدي )إسػػػػػػػػرائيل
 مػػػػػػػػػا دٌنسػػػػػػػػػتو كٌفهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن بقػػػػػػػػػاعٍ 

 

 قد حفظوا في الكوف عهػدى السػالـٍ 
ـٍ امتشػػػػػػػقو   ا للثػػػػػػػأر أمضػػػػػػػى حسػػػػػػػا
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 *كفر قاسم

 سميح القاسم
 

 رىغم ى ليلً  الخنى، كليلً  المظالمٍ 
 (كفر ى قاسمٍ )حل كفد ي الًكفاحً  يا 

 نحن من شعبكً  المقيمً  على عهد ً 
 الضحايا كذكرياتً  المآتمٍ 

 نحن أبناؤؾً  األيباة على الضيم ً 
 اليمقاًكـٍ  أتينا من الجليل

 أىلف ى سالـ و  يا قبور ى األىحباب ً 
 من قبور و عزَّتٍ  عليها المعالمٍ 
 نحن جئنا، نيهيب أىف تستفيقي

 !(كفر قاسمٍ )ي النداء ى يا فلتلبٌ 
 

 
 

 
  

                                                 
 .1968 ،دار فلسطني للتأليف والرتمجة والنشر، 457 ، صوان الوطن احملتل، دياخلطيب، يوسف *
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 *خطاب من سوؽ البطالة

 سميح القاسم
 

 معاشي -ما شئتى -ربما أىفقد 
 ربما أعرض للبيع ثيابي كفراشي

 ..شوارعٍ اس ى ككنٌ  ،االن كعتٌ  ،اران ربما أعمل حجٌ 
 ربما أبحث، في رىٍكثً المواشي، عن حبوبٍ 

 ..عريانان كجائعٍ  ربما أخمد
 ..الشمسً  يا عدكَّ 

 ..أساكـٍ .. لن لكن
 ..كإلى آخر نبض في عركقي

 ..سأقاكـٍ 
**** 

 

من ترابي شبر و  ربما تسلبني آخر ى
للسجن شبابي  ربما تيطًعم ي

 ربما تسطو على ميراث جدم
كخىواب ً  كأكاف و  من أثاث و

أىشعارم ككيٍتبي  ربما تىحًرؽ ي
 ربما تيطعم لحمي للكالب ً 

رعب ً   ربما تىبقى على قريتنا كابوس ى
 

                                                 
 .1968، دار فلسطني للتأليف والرتمجة والنشر ، 323 ، صن الوطن احملتلاخلطيب، يوسف، ديوا *
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 .. يا عدك الشمسً 
 .... لن أساكـٍ لكنٍ 

 كإلى آخر نبض في عركقي.. 
 ..سأقاكـٍ 

**** 
 

شعل  ةٍ ربما تيطف  في ليلي ى
قيبل  ةٍ ربما أيحـر من أيمّْي ى

 ةٍ كطفلشعبي كأىبي، طفل ه ربما يىشتم ي 
 ةٍ ربما تغنم من ناطور أحزاني غفل

تاريخي جباف ه  ميؤىلَّوٍ ربما زىيَّف ى  كخرافي ّّ
العيد بدلحرًـ ي أىطفالي ى ربما تى   ةٍ يـو ى

مستعارٍ   ربما تخدع أصحابي بوجو و
 ربما ترفع من حولي جداران 

 كجدارٍ  ..كجداران 
 ..ةٍ ربما تصلب أيامي على رؤيا مذل

  ..يا عدك الشمسً 
 ..لن أساكـٍ  ..لكنٍ 

 في عركقي.. كإلى آخر نبضو 
 ..سأقاكـٍ 

**** 
 

 يا عدك الشمس..
بشائرٍ  كتلويح ي  ..في الميناءً زينات ه

 ..ةٍ كبهج كزغاريده 
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 ..ةٍ كضجٌ كىتافات ه 
 في الحناجرٍ كىٍىج ه الحماًسيَّة ي كاألناشيد ي 

 ..كعلى األيٍفقً شراعٍ 
 كيجتاز المخاطرٍ  ،كاللُّجَّ  يتحدل الريحى 

 من بحر الضياعٍ  (ييوًليسّْيز)إنها عودة 
 ، كإنساني المهاجرٍ عودة الشمسً 

 ..كعينيو ..كلعينيها
 ..لن أساكـٍ  :يمينان 
في عركقي..كإلى   آخر نبض و

 .!!سأقاكـٍ  ..سأقاكـٍ  ..سأقاكـٍ 
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 *)بكائيات(م مفاتيح القدس سرحاف ال يتسلٌ 
 أمل دنقل

 

 ) اإلصحاح األكؿ (
 عائدكفى 

 (كأصغر إخوتهم )ذك العيوف الحزينةً 
 !بي في الجبّْ يتقلٌ 

 !أجملي إخوتهم ال يعودٍ 
(  (يشتعل الرأس شيبان كعجوزه ىي القدس ي

 ،فتبيضُّ أعينها بالبكاء ،لقميصى تشمُّ ا
 عن فتاىا البعيدٍ  كال تخلعي الثوبى حتى يجيءى لها نبأه 

  -تكن أنت فيهاإف لم  -أرضي كنعافى 
 من الشوؾً مراع و 

أمم و يي   ورثػيها اهللي من شاءى من ي
 فالذم يحرسي األرضى ليس الصيارؼى 

 !م يحرسي األرضى ربُّ الجنودٍ إف الذ
 آه مىٍن في غدو سوؼ يرفع ىامتىوي 

 ؟!ن طأطأكا حين أزَّ الرصاصي غير مى 
 كمن سوؼ يخطبي في ساحة الشهداء

 ؟سول الجبناءٍ 
 كمن سوؼ يغوم األراملى ؟

 !؟ةٍ سيؤكؿ إليو خىرىاجي المدين إال الذم
                                                 

 .1995بريوت ، دار العودة ، 344، ص األعمال الشعرية الكاملة، دنقل، أمل *
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 الثاني () اإلصحاح 
 أرشق في الحائط حٌد المطواةٍ 

 ةٍ كالموت يهبُّ من الصحف الملقا
 ..ةٍ أتجٌزأ في المرآ

 يصفعني كجهي المتخٌفي خلف قناع النفط ٍ 
 من يجرؤ أف يضعى الجرسى األكؿ 

 ؟في عنق القطٍ 
 

 ) اإلصحاح الثالث (
 منظره جانبيّّ لفيركزى 

 من شرفًة الفجر ً كىي تطلُّ على البحر ً 
 فوؽى الخريطةٍ  لبنافي 
 جانبيّّ لفيركزى  منظره 

 الجنوبٍ  تدخلي كلَّ بيوتكالبندقية ي 
 يهطلي مطري النار ً 
 ..فقلبايثقبي قلبان 

 كيترؾي فوؽ الخريطةٍ 
 ..فثقباثقبان 

 كفيركزي في أغنياًت الرعاًة البسيطةٍ 
 تستعيد المراثي 

 لمن سقطوا في الحركبٍ 
 !تستعيد.. الجنوبٍ 
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 ) اإلصحاح الرابع (
حلمٍ   البسمة ي

 كالشمسي ىي الديناري الزائفٍ 
 ..في طبق اليوـٍ 

 من يمسحي عني عىرىقي
 في ىذا اليـو الصائٍف؟

 كالظله الخائفٍ 
 يفصلي بين األرض كبيني ..يتمددي من تحتي

 كتضاءلتي كحرؼو ماتى بأرضً الخوؼٍ 
 . باٍء () حاء.

 ) حاءه.. راءه.. ياءي.. ىاٍء (
 الحرؼ: السيفٍ 

 

 أركدي بالدى اللوفً الداكنٍ زلتي  ما
 أبحثي عنو بين األحياًء الموتى كالموتى األحياءٍ 

 حتى يرتدَّ النبضي إلى القلب الساكنٍ 
 .!!لكنٍ 
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 ) اإلصحاح الرابع (
حلمٍ   البسمة ي

 كالشمسي ىي الديناري الزائفٍ 
 ..في طبق اليوـٍ 

 من يمسحي عني عىرىقي
 في ىذا اليـو الصائٍف؟

 كالظله الخائفٍ 
 يفصلي بين األرض كبيني ..يتمددي من تحتي

 كتضاءلتي كحرؼو ماتى بأرضً الخوؼٍ 
 . باٍء () حاء.

 ) حاءه.. راءه.. ياءي.. ىاٍء (
 الحرؼ: السيفٍ 

 

 أركدي بالدى اللوفً الداكنٍ زلتي  ما
 أبحثي عنو بين األحياًء الموتى كالموتى األحياءٍ 

 حتى يرتدَّ النبضي إلى القلب الساكنٍ 
 .!!لكنٍ 
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 *سفر ألف داؿ
 أمل دنقل

 

 !(ما سيكوفٍ ) (..ما كافى )راتي ترحل فوؽ قضيبين: القطا
 بو صنع الموتي قهوتىوي ، : رماده ءي كالسما
 تػىتػىنىشَّقػىو الكائناتي كي لاه ثم ذر 

 ..ةٍ فينسٌل بين الشرايين كاألفئد
 :كلُّ شيءو خالؿ الزجاج يىًفرُّ 

الغبار ً   على بقعة الضوءً رذاذ ي
الريحً   قػىٍنطرةي النهرً  ،أغنية ي

 ..ةٍ األعمدسربي العصافيرً ك 
 يءو يًفرّّ كلُّ ش

 فال الماءي تمسكو اليدي 
 ..ال يتبقَّى على شرفات العيوفٍ  كالحيٍلمي 

 كالراحلوٍف.. ،كالقطاراتي ترحلي 
 !ال يىًصليوفٍ .. ك يىًصليوفى 

**** 
 

 الشهوري زىوره على حافًة القلًب تنمو
 ..ةٍ لشتائيَّة المطفأكتيحرقها الشمسي ذاتي العيوف ا

 زىرةه في إناءٍ 
 بينكفي أٌكًؿ الحبّْ بيني ك تتوىَّجي 

                                                 
 .1995 بريوت، دار العودة ،350، ص األعمال الشعرية الكاملة، دنقل، أمل *
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كامرأك تصبحي طفالن   ..ةٍ أرجوحة ن
 زىرةه في الرداءٍ 

 تتفٌتحي أكراقيها في حياءٍ 
 ةٍ ر في المشية الهادئدما نتخاصعن

 زىرة من غناءٍ 
 تتورَّدي فوؽ كمنجاًت صوتكً 

 ةٍ ة ي الدافئحين تفاجئًك القبل
 زىرةه من بكاءٍ 

  تتجمَّد فوؽ شجيرة عينيكً 
 في لحظاًت الشجار الصغيرةً 

 الكبرياءٍ ك أشواكيها الحزف ي 
 زىرةه فوؽ قبرو صغيرٍ 

 أتحاشى التطلعى نحوؾً أنا ، ك تنحني
 في لحظات الوداع األخيرٍ 

 في كلّْ ليلو  تلتفُّ بالدمعً ك  تػىتىعرَّل
 الصمتي جاء ٍ  إذا

 من زىورً  المساءٍ  لم يػىعيٍد غيريىا
 !ةٍ ىذه الزىرةي اللؤلؤ 
**** 

 

 .. كتخترقين صفوؼى الجنود ٍ تصرخين
 نتعانق في اللحظاًت األخيرةً 

 ةٍ المقصلدرجاًت األخيرًة من سٌلم في ال
 ،أتحٌسسي كجهكً 
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 ؟ةٍ المستحيلةي أـ أٌميى األرملىل أنت طفلتي 
  ،أتحسسي كجهكً 

 ،لم أؾي أعمى
 كلكنهم أرفقيوا مقلتي كيدم بمىلفّْ اعترافي

 تي لتنظره السليطا
 ًكلػٍمة ن ..فتعرؼى أٌنيى راجعتوي ًكلػٍمةن 

 ..ثٌم كقٌػٍعتيو بيدم
 بي إلى الموًت!لي جملةن تنتهي ربما دسَّ ىذا المحٌقق ي  ..

 لكنهم كعدكا أف يعيدكا إليَّ يدمَّ كعينيَّ 
 !ةٍ انتهاء المحاكمة العادل بعدى 

 

 زمني الموًت ال ينتهي يا ابنتي الثاكلة ٍ 
 ..ةٍ من نبَّأ الناسى عن زمن الزلزل كأنا لستي أكَّؿى 
 :من قاؿ في السوؽً كأنا لستي أكؿ ى 

 "!ةٍ ي العيشّْ تحتضني القنبلفإف الحمامة ى "
 قٌبليني.. ألنقلى سرّْم إلى شفتيك

 ..ةٍ ، للسنبللكً  ألنقل شوقي الوحيد
 ..ةٍ سنة المقبلللزىور التي تتبٍرعمي في ال

 ..تدمعي.. كال لينيقبٌ 
 حيبي الدمًع تىحجبني عن عيونًك سي 

 ..ةٍ في ىذه اللحظة المثقل
 ..ةٍ كثيرٍت بيننا السُّتػيري الفاصل

 !ال تيضيفي إليها ستاران جديدٍ 
**** 
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 تتجوَّؿ بين الموائًد ، تعًرض فتنتػىها بالثمنٍ 
 عندما سأىلىٍتو عىن الحرًب 

 : قاؿ لها
 ةٍ ال تخافي على الثركة الغالي"

 فعىدكُّ الوطنٍ 
 .. يٍختتنٍ مثلنا

 ،لنا.. يعشق الٌسلعى األجنبٌيةى مث
 ،يكره لحم الخنازيرً 
 !"الغانيةٍ يدفعي للبندقٌيًة.. ك 

 

 .. فبكٍت !
 

 ةٍ ىذه الزاكيكاف يجلس في 
 ةٍ اريعندما مرَّت المرأةي الع

 ، فقالت لو إنها لن تيطيل القيعودٍ كدعاىا
 فهي منذ الصباح تػيفىٌتشي مستشفيات الجنودٍ 

 ةٍ ها المحاصىرً في الضفَّة الثانيعن أخي
 !(لكنَّو ال يعودٍ  ،)عادت األرضي 

غربتو القاسي  ةٍ كحكىٍت كيف تحتملي العبءى طيلة ى
 ةٍ مالبسها الضافيحين يجيءي كحكٍت كيف تلبسي 

 ذاتى عيدٍ  ،توي لوي صورةن بين أطفالوكأر 
 !!.. كبكتٍ 

**** 
 أشعري اآلف أني كحيده 
في الليل ً   أف المدينة ى
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 -أشباحىها كبناياتها الشاىقةٍ -
 سفنه غارقةٍ 

الموًت   نهبتػٍها قراصنة ي
 ..منذ سنينٍ ثم رمتػٍها إلى القاع ً 

 افتهاأسند الرأسى ربَّانيها فوؽ ح
محطمة ه  خمر و  ةٍ تحت أقدامً كزجاجة ي

 ..كبقايا كساـو ثمينٍ 
 ارةي األمس فيها كتشىبَّث بحٌ 

 ..ةٍ الصمًت في األركق بأعمدةً 
 ..ن أسمالهم سمكي الذكريات الحزينٍ يتسٌلل من بي

نابتةه ، كخناجري صامتةٍ   ،كطحالب ي
 ..ةٍ كسالؿه من القطط النافق

 ..العالم المستكينٍ ليس ما ينبض اآلف بالركحً في ذلك 
 غير ما ينشري الموجي من عىلىمو كاف في ىٌبة الريح ً 

 !كفػَّيو في ىذه الرقعًة الضيّْقةٍ كاآلف يفرؾ  
 سيظلُّ على الساريات الكسيرة يخفق ي 

.. ركيدان.. ركيدان   ..حتى يذكبى
 ..كيصدأ فيو الحنين ٍ 
 ثانية ن  دكف أف يلثمى الريح

 ك يرل األرضى أ
 !ةٍ شمسها المحرقيتنهَّد من أك 

**** 
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 *ال تصالح
 أمل دنقل

 

 (1 ) 
 

 ..ال تيصالحٍ 
 كلو منحوؾى الذىىبٍ 

 أتيرل حين أفقأي عينيكى 
 -ثم أثبّْتي جوىرتين مكانىهما-

 ىل تػىرىلى؟
 ىي أشياءي ال تيشترل:

 ،كرياتي الطفولة بين أخيكى كبينكى ذ 
 ،بالرجولةً  -فجأة –حسُّكميا 

 حين تعانقيوي، ىذا الحياءي الذم يكبتي الشوؽى 
 لتأنيب أمكما -ينمى سمبتى -الصمتي 
 !تزاالف طفلينً  ال ككأنكما

بينكما األبدية ي  تلك الطمأنينة ي
 صوتافً صوتىكى  ..أٌف سيفافً سيفىكى 

:  إنك إٍف متَّ
 ..كللطفل أبٍ .. للبيت رب

 ؟ماءن  –بين عينيكى  –ل يصيري دمي ى
 ؟أتنسى ردائي الملطخى 

                                                 
 .1995 بريوت، دار العودة ،394، صاألعمال الشعرية الكاملة، دنقل، أمل *
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 ؟بالقصبٍ مطٌرزىة ن ثيابان  –فوؽ دمائي-تلبسي 
!  إنها الحربي

 لكن خلفك عارى العربٍ ، قد تثقل القلبى 
 ..ال تصالحٍ 

 !كال تتوخَّ الهىرىبٍ 
 

 (2 ) 
 

 !.. حتى بدـٍ ال تصالح على الدـً 
 !ال تصالٍح! كلو قيلى رأسه برأسو 

 أكيل الرؤكس سواءه؟!
؟!  أىقٍلبي الغريًب كقلًب أخيكى

؟!  أعيناه عينا أخيكى
 سيفيها كاف لىكٍ  كىل تتساكل يده 

 !بيدو سيفػيها أثٍػكلىٍك؟
ـى  سيقولوفى:  جئناؾ كي تحقن الد

 كين يا أميري الحىكىمٍ   ،جئناؾ
 ىا نحن أبناء عمٍ  سيقولوفى:

فيمن ىىلىكٍ   قل لهم: إنهم لم ييراعوا العمومة ى
 راءً كاغرس السيفى في جبهة الصَّح

 ..جيب العىدـٍ إلى أف يي 
 إنني كنتي لىكٍ 

 كأبان كمىًلٍك!كأخان  فارسان 
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 (3 ) 
 

 ال تصالح..
 كى الرقادٍ تٍ كلو حىرىم

 صرخاتي الندامة ٍ 
 إذا الف قلبيك للنسوًة الالبساًت السوادٍ  - كتذكَّرٍ 

 -ٍة كألطفالهن الذين تخاصمهم االبتسام
 "ةٍ أف بنتى أخيكى "اليمام

 ..بثياب الحدادٍ ا زىرةه تتسربل في سنوات الصب
: ، إف عدتي  ،دىرىجً  القصرً تعدك على  كنتي

 تمسك ساقي عند نزكلي
 ..فوؽ ظهر الجوادٍ  فأرفعها كىي ضاحكة

 ،ىي اآلف صامتةه  ىا
 ،من كلماتً أبيها حرمتها يدي الغدرً 

 ارتداءى الثياب الجديدةً 
 أخه  -ذات يـو-من أف يكوف لها 

 من أبو يػىتىبىسَّمي في عرسها
 كتعيود إليو إذا الزكجي أغضبها

 أحفادهي نحو أحضانويتسابق  كإذا زارىا
 لينالوا الهدايا..

 بلحيتو كىو مستسلمه  اكيلهو 
 ..ةٍ كيشدُّكا العمام
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 ال تصالٍح!
 ةي فما ذنبي تلك اليمام

 .. فجأةن لترل العشَّ محترقان 
 .كىي تجلس فوؽ الرماٍد؟!

 
 (4 ) 

 

 ..ال تصالحٍ 
 ..ةٍ كلو تٌوجوؾى بتاج اإلمار 

؟  كيف تخطو على جثًة ابن أبيكى
 المليكى  ككيف تصير

 ؟ةٍ على أٍكجيًو البهجًة المستعار 
 كيف تنظر في يًد من صافحوؾ

 فال تبصر الدـ في كلّْ كٍف؟
 سهمان أتاني من الخلفٍ  إفٌ 

 سوؼ يجيئيكى من ألًف خىلفٍ 
ـي اآلف  ..ةٍ صار كسامان كشار  فالد

 

 !ال تصالحٍ 
 ةٍ كلو توَّجوؾى بتاج اإلمار 

 سيفه إف عرشىكى 
 زيفه كسيفىكى 

 لحظاًت الشرؼٍ إذا لم تىزف بذؤابتو 
 الترؼٍ بتى ػكاستطى 
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 (5 ) 
 

 ..ال تصالحٍ 
ـٍ   :كلو قاؿ مىٍن ماؿ عند الصدا

" ـٍ المتشاؽً الحسا  .."ما بنا طاقة ه
 عندما يمأل الحقُّ قىلبكى 

 ..تندلع الناري إف تػىتىنفَّسٍ 
 ..ال تصالحٍ 

 ..كلو قيلى ما قيلى من كلمات السالـٍ 
 

 ؟الرئتافً النسيمى الميدىنَّسٍ قي كيف تستنش
 كيف تنظري في عيني امرأةو ..

 أنت تعرؼ أنك ال تستطيع حمايتها؟
ـٍ؟  كيف تيٍصبح فارسىها في الغرا

ـٍ   ؟كيف ترجو غدان لوليدو ينا
لغالـٍ كيف تحلم أك تتغنٌ   ى بمستقبل و

 ىو يكبري بين يديك بقلب مينىكٍَّس؟ك 
 ..ال تصالحٍ 

ـٍ ال تقتسم مع من قتلوؾى الك   ..طعا
 

 ..كاركً الترابى المقدَّسٍ ، كاركً قلبىك بالدـ
 أسالفىكى الراقدينى كارك ً 

ـٍ   !إلى أف تردَّ عليكى الًعظا
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 (6 ) 
 

 ..ال تصالحٍ 
 ةٍ كلو ناشىدىٍتكى القبيل

 "ةٍ الجليلباسم حزفً "
 ..كؾى القػىبيوؿٍ لمن قصىدكتيبدم  ،أف تسوؽ الدىاءى 

 ..يطوؿٍ ىا أنتى تطلبي ثأران  :سيقولوفى 
 :اآلف ما تستطيعي فخيذ ٍ 

 قليالن من الحقّْ ..
 ةٍ في ىذه السنواًت القليل

 إنو ليس ثأرىؾى كحدىؾ
فجيلٍ   ..لكنو ثأر جيل و

 ؼ يولدي من يلبسي الدرعى كاملة ن سو  .كغدان.
 يوقد النىار شاملة ن 

 يطلب الثأرى 
 ..المستحيلٍ من أضلع ً يستولد الحقَّ 

 ..ال تصالٍح 
 التصالحى حيلة ٍ كلو قيلى إف 

 إنو الثأري 
 تبهتي شيعلتوي في الضلوع ً 

 ..إذا ما توالٍت عليها الفصوؿٍ 
بأصابعها الخمس ً   ثم تبقى يدي العارً مرسومة ن

 !فوؽ الجباًه الذليلةٍ 
 



- 370 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

419 
 

 (7 ) 
 

  ..ال تصالحٍ 
 ..كلو حذرتٍػكى النجوـٍ 

 كرمى لىك كيهَّانيها بالنبأ ٍ 
 كنتي أغفر لو أنني ًمتُّ 

 خيًط الخطأ ٍ خيًط الصواب ك ما بين 
  لم أكن غازيان 

 لم أكن أتسلَّلي قربى مضارًبهمٍ 
 ..أك أحوـي كراءى التخوـٍ 

 ..لم أمٌد يدان لثمار الكرـك ٍ 
 أرضى بستاًنهم لم أطػىأ
 !"وٍ نتىبً اً لم يىًصٍح قاتلي بي: "

 .كاف يمشي معي.
 ثم سار قليالن .. ثم صافحني

 !كلكنو في الغصوفً  اختبأٍ 
  :فجأةن 
 ني قيشىٍعريرةه بين ضلعين..ثػىقىبىتٍ 

 لبي كػىفػيقاعةو كانٍػفىثىأكاىتزَّ ق
 ، حتى احتملتي على ساعدمٍ كتحاملتي 

 ابنى عمي الزنيمٍ  فرأيتي 
 كاقفان يتشفَّى بوجوو لئيمٍ 

 أك سالحه قديمٍ لم يكن في يدم حربة ه 
 ري غيظي الذم يػىتىشكى الظَّمػأٍ لم يكن غي
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 (8 ) 
 

 ..ال تصالحٍ 
 :ةٍ أف يعودى الوجودي لدكرتو الدائر إلى 

 النجوـي.. لميقاًتها
 كالطيوري.. ألصواًتها

 راًتهاكالرماؿ.. لذٌ 
 ..ةٍ كالقتيلي لطفلتو الناظر 

 

 :ةٍ كلُّ شيء تحطَّمى في لحظةو عابر 
 ؛التعرُّؼي بالضيفً  ؛صوتي الحصاف ؛بهجة ي األىل ؛الصبا

القلب حين يرل برعمان في الحديقة يذكم  ؛ىمهمة ي
 ؛الصالةي لكي ينزؿى المىطىري الموسميُّ 

 مراكغة القلب حين يرل طائىر الموًت 
 ..ةٍ كىو يرفرؼي فوؽ المبارزة الكاسر 

 ..ةٍ كلُّ شيء تحطم في نزكةو فاجر 
 كالذم اغتالني: ليس ربٌان ليقتلني بمشيئتو

 ليس أنبلى مٌني ليقتلني بسكينتوً 
 ..ةٍ ليس أمهىر مٌني ليقتلىني باستدارتًو الماكر 

 

 ..ال تصالحٍ 
 فما الصلحي إال معاىدةه بين ندٍَّين ً 

 تػينػٍتػىقػىصٍ  ال -في شرؼ القلبً -
 كالذم اغتالني مىٍحضي لصٍّ 
 سىرىؽى األرض من بين عينيَّ 

 !كالصمتي ييطلقي ضحكتو الٌساًخرةٍ 
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 (9 ) 
 

 ..ال تصالٍح 
 ..فٍت ضدَّ سىٍيًفكى كلُّ الشيوخٍ كلو كىقػى 

 ..الشركخٍ كالرجاؿي التي مألتها 
 ذين ييحػًبػُّوف طعمى الثػٌريدٍ ىؤالء ال

 كامتطاءى العبيدٍ 
 ٍت عمائمهم فوؽ أعينهمالذين تدلٌ ىؤالء 

قد نػىسيٍت سنواًت الشموخٍ   ..كسيوفهمي العربية ي
 

 ..ال تصالٍح 
 فليس سول أف تريدٍ 

 أنت فارسي ىذا الزماًف الوحيدٍ 
 .. المسوٍخ!كسواؾى 

 

 (10 ) 
 

 !ال تصالحٍ 
 تصالٍح!ال 

 

1976 
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 *رجوعٌيات )ريح من الشرؽ(
 اديَّ توفيق زى 

 
 .. أناديكمٍ 

 ..أشد على أياديكمٍ 
 تحت نعالكمٍ  أبوس األرضى 

 ..كأقوؿ: أفديكمٍ 
 
 ىديكم ضيا عينيكأي 

 كدؼء القلب أعطيكمٍ 
 فمأساتي التي أحيا
 ..نصيبي من مآسيكمٍ 

 
 أناديكمٍ 

 ..أشد على أياديكمٍ 
 في كطني  تي أنا ما ىنٍ 

 أكتافي كال صٌغرتي 
 ميظاٌل  بوجوً  كقفتي 
 ..، حافي، عاريان يتيمان 

 
 
 
 

                                                 
 .1968 والنشر،دار فلسطني للتأليف والرتمجة  ، 477 ، صيوان الوطن احملتل، داخلطيب، يوسف *
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 يدمي على كفٌ  حملتي 
 أعالمي ستي كما نكٌ 
  العشب األخضرى  كصنتي 

 فوؽ قبور أسالفي
 ..أناديكمٍ 

 .!!أشد على أياديكمٍ 
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 *يفلسطين

 يوسف العظم
 

 ي..فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين
 

 

 لػػػػػػػػػػػػػدينً كلكػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػػػػق اهلل كاإليمػػػػػػػػػػػػػاف كا
 

 أىػػػػػػػػػػيمي برايػػػػػػػػػػة اليرمػػػػػػػػػػوؾً أىػػػػػػػػػػول سػػػػػػػػػػيف حطػػػػػػػػػػينً 
 

 مػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػراكينً  غضػػػػػػػػػػػوبان  ر طػػػػػػػػػػػاقتي لهبػػػػػػػػػػػان تفٌجػػػػػػػػػػػ
 

 ينً المغصػػػػػػػػػوب مػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػداؽ تنٌػػػػػػػػػ يى نػػػػػػػػػزع حٌقػػػػػػػػػأل
 

 البيػػػػػػػػػػػت يحمينػػػػػػػػػػػي كأرفػػػػػػػػػػػع رايػػػػػػػػػػػة األقصػػػػػػػػػػػى كربُّ 
 

 

 ي..فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين
 

 

 نسػػػػػػػرين زىػػػػػػػرى  مػػػػػػػن قلبػػػػػػػي فأنبػػػػػػػتى  الحقػػػػػػػدى  قتلػػػػػػػتي 
 

 (صػػػنّْينً )ىػػػول ثلػػػج أ ..(الجػػػوالف)ك (قػػػدسال) أحػػػبُّ 
 

 يػػػػػػػػػػو يسػػػػػػػػػػقينيالمعطػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػن كفٌ  (األردف) أحػػػػػػػػػػبُّ 
 

 كأعشػػػػػػػػػػػػػق أمػػػػػػػػػػػػػة التوحيػػػػػػػػػػػػػد كالقػػػػػػػػػػػػػرآف يهػػػػػػػػػػػػػديني
 

 كفػػػػػػػػػػػػي قلبػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػاب اهلل يسػػػػػػػػػػػػعدني كيشػػػػػػػػػػػػفيني
 

 

 

 

                                                 
 الشعرية. ألعماللعظم، يوسف، اا  *
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 ي..فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين
 ج

 

 كالعػػػػػػػػػػػػدكاف تكػػػػػػػػػػػػويني كنػػػػػػػػػػػػار الغػػػػػػػػػػػػدر كالطغيػػػػػػػػػػػػاف
 ج

 ينبتسػػػػػػػػميحفػػػػػػػػركا لػػػػػػػػي األخػػػػػػػػدكد أك قػػػػػػػػاموا فػػػػػػػػإف 
 

 فػػػػػػػػػػال التعػػػػػػػػػػذيب يرىبنػػػػػػػػػػي كال الترغيػػػػػػػػػػب يغرينػػػػػػػػػػي
 

 كإف نلػػػػػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػػػػػهادة بػػػػػػػػػػػػػػػين آالؼ القػػػػػػػػػػػػػػػرابينً 
 ج

 فأينبػػػػػػػػػػت غابػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػهداء فيهػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػف مليػػػػػػػػػػوفً 
 

 

 ي..فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين
 

 

 ينياشػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػكٌ ي كرشٌ سػػػػػػػػػالح النػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػي كٌفػػػػػػػػػ
 ج

 ع ياسػػػػػػػػػػػػينربٍػػػػػػػػػػػػ أتلػػػػػػػػػػػػو ،أرتّْػػػػػػػػػػػػل آيػػػػػػػػػػػػة الكرسػػػػػػػػػػػػيّْ 
 

 (لينػػػػػػػػػػػػػػػػينً )ك (جيفاراػ)لػػػػػػػػػػػػػػػػ كلكػػػػػػػػػػػػػػػػن دكف أكىػػػػػػػػػػػػػػػػاـو 
 

 قينيٍشػػػػػػػعبنػػػػػػػي كفكػػػػػػػر الشػػػػػػػرؽ يي تٍ ففكػػػػػػػر الغػػػػػػػرب يػي 
 

 

 ي..فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين ..يفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطين 
 

 

 بػػػػػػػدعوة اإللحػػػػػػػاد مػػػػػػػن صػػػػػػػنع الشػػػػػػػياطين ً  كفػػػػػػػرتي 
 

 صػػػػػػػػػػػػػنعناىا مػػػػػػػػػػػػػن األكحػػػػػػػػػػػػػاؿ كالطػػػػػػػػػػػػػين ً  كأكثػػػػػػػػػػػػػافو 
 

 البيػػػػػػػػػػػػػػػت كالزيتػػػػػػػػػػػػػػػوف كالتػػػػػػػػػػػػػػػين ً  ا بػػػػػػػػػػػػػػػربّْ آمنٌػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 فػػػػػػػػػػػي فلسػػػػػػػػػػػطينً عزيػػػػػػػػػػػزا ن  ان ليشػػػػػػػػػػػمخ شػػػػػػػػػػػعبنا حػػػػػػػػػػػرٌ 
 

 لنرفػػػػػػػػػػػػع رايػػػػػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػل الميػػػػػػػػػػػػادينً 
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 *يا مريم
 سعدم يوسف

 
-1- 

 

 كللحظةو غمرٍتكى بالقبالتً 
 متوجةن بخوصو أبيضو  ثم نأتٍ 
 ؟نهرو سوؼ تنغمس األناملي  في أمٌ 

 ؟ماءو سوؼ يبتٌل القميصي بوً  أمٌ 
 ؟ةي نخلةو ستكوف ميٌتكأن كأيٌ 

ًنيٌ  كىل  ؟يىسَّاقطي الريطىبي الجى
 ؟ًة المهتزُّ أقصى ما تحاكؿ مريمي أكاف جذعي النخل

 األشجاري موسيقى،
 كىذم الشٌقةي البيضاءي في بيركت 

 ما زالت أماـ البحرً 
 ة أخرلتخفق في البعيد مدينة مائيٌ 

 : كألمحي كجو جىٌدم
 ة الحمراءى زرقةى العينين، كالكوفيٌ 

 ،مى ألمحي في الحواجز كجوى مري
 فةً في المحاكر خطوةى الملًك المتٌوًج بالقذي

 ،يدخل الركمافي منتظمين كردكسان 
 ..كقوميوف يقتتلوف في الدكاف

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 ،مريمي في مدينتها
 كأنت تراقب الطرؽى البعيدة: 

 ؟ىل تجيءي اليوـى 
 كانت عند مزبلة الرصيفً 

 ،كأكقدٍت نيرانىها
 ،كمضٍت متوجةن بأدخنةو 

 ..تباركت المدينةٍ 
 

 لهفي عليكى كأنتى مشتعلي 
 الرملً في الليًل خلف الساتًر 

 ىل كاف ينبض دكنك األملي 
 ؟أـ كاف يخفق منتأل الخيلً 

 

 كلما جئتي بيتان تذكرتي بيتا
 كلما كنتي حٌيان تناسيتي مٍيتا

 غير أف الذم جئتيوي 
 ف الذم كنتيوي أغير 

 لم يعٍد لي
 لم يعٍد غيرى ًظلٌ 

 ! كليكنٍ 
 إف ظالن يصيرٍ 

 ..خيري ما ييرتجى في ظالـ المسيرٍ 
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- 2 – 
 

 أعرؼي أين مريمي  لو كنتي 
 التَّبعتي النجمى نحو بالدىا،

 لكٌن مريمى خٌلفتني في المتاىة منذي أف رحلتٍ 
 ..: سوؼ تلقاني إذا أحببتىنيكقالت

 في الرمل أبحثي عن أناملها
 ،يًن الحلوًة" السوداًء عن عينينً كفي أطالؿ "ع

 ؟أسأؿي الشٌبافى: ىل مٌرتٍ في باب "الوكالة" 
 أتسٌقطي األنباءى  كبين صحيفةو كصحيفةو 

 ؟في المذياع، أمس، سمعتي صوتان: صوتى مريمى 
 أـ تراىا تسكن الطلقاتً 

 ؟يلكٌي كبين حٌي السٌلًم المنخوبً بين الل
 

 لى أحجارىاإبيركتي التي استندٍت 
 ،فٌزٍت كطير البحرً 

 كالعشاؽي يمتشقوف رشاشاتهم
 ،كالبحري يهدأي 

 .. ينصتي األطفاؿي للصوًت المباغتً 
 البعيد حرائقه في 

 كالطائراتي تدكري في أفقو رصاصيٍّ 
 ..لًك العشاؽي كالطلقاتي 
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 ..مريمي 
 ؟تدخلين، إذف

 ..تعالي
 ىذا الفضاءي نظلُّ نطرقوي 

 حتى نرل في الوحشًة العىلىما
 حتى يدكر الطيري نيطًلقيوي 

 نحو النجوـً ليطلق القىسىما
 

 ، في البرارم فلسطيني 
 ءٍ ىالمخابفي قٌبراًت 

 الرصاص الكثيفً في 
 كفي صيحًة الراجمةٍ 
 ، في األغاني فلسطيني 
 في الخصلة الفاحمةٍ 

 

 في قميص الشهيدٍ 
 في حديدو يرٌد الحديدٍ 

 في يدو 
 في زنادٍ 

 .في اقتراب البالدٍ 
 

-3- 
 

 ، نرسمي الطرقاًت في الليًل الملٌبدً ىا نحن، مريمي 
 نرصدي الطلقاًت تتبعنا
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 قذيفةو كقذيفةو كنقفز مثل عصفورين مذعورين بين 
 ،نهبط الدرجاًت نحو الملجأ الليليّْ ىا نحن، مريمي ، 

 نحصي الطائراًت مغيرةن 
 .. : آمىٌناكنقوؿي 

 ، للبحرً ، خلسةن كنمشي
 نجلس خلف أكياس الترابً 

 ..، كالشبابى مقاتلينى كنرقب األمواجى تهدري 
 ء المتوسطً ىكالصخر عند شواط   ثيابيهم مخٌضرة

 : سالمان نقوؿ لهمانتظرم قليالن، كي 
 كي نبارؾى بالدموع سالحىهم

 كي نمسحى الخصالًت بالماًء القليلً 
 ..كنمضغى الخبزى المجفف صامتينى 

 

 ،كمريم، المرآةي كالرؤيا
 بشارةي أف نموتى ممٌجدينى 

 كأف نعيشى كما يعيش الرفقةي البسطاءي 
 مريمي تسكني الميالدى 

 تسكن في الدـ العربيٌ 
 ، كتتبعنانتبعها
 ، في قسوًة اللحظاتً ا، ىناكلكنٌ 

 ننسج من عباءتها ىويتىنا
 كندخلي في القيامةٍ 

 في الموقع الحجرٌم رايتينا
 مغركزة في كقفًة الزمنً 
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 سنظل نغرزىا كنغرزىا
 حتى نفٌجرى نبعةى الوطنً 

 كليكٍن ما يكوفٍ 
 كليكٍن أف يجيء الجنوفٍ 

 ..كليكنٍ 
 ..إننا القادموفٍ 
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 *من )شجر الليل(
 الصبورصالح عبد 

 
 أترؾ لكم أف تحصوا عدد القتلى

 ..في كقعة حطينٍ 
 

 أترؾ لكم أف تحصوا طعنات الرمح
 في صدر السيف المسلوؿ

 

 يلعنكم ىذا النائم في ظاىر حمص
 

 ..أك في ظهر صالح الدينٍ 
 

  -رادتوم إرغ-يلعنكم ىذا النائم
 ..في أفواه الكذابينٍ 

 
  

                                                 
 .1972بريوت ، 53 ص "،شجر الليل"ديوان  ،عبد الصبور، صالح *
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 *سمعتو كفمو حجارة

 أدكنيس
 حجارةه سمعتو كفمو 

 "خيطام ال أريدىا،
 ، رتيبةٍ ثقيلةن 

 كىذه سالسلي
 أموتي في رنينها

 سالسي حديديىا إلوي"
 كقاؿ الترابي في جفونًو، كصوتوي غوايةه:

 "الساعة التي تجيءي، لم تىًجيءٍ "
 

 سمعتو، كفمو حجارةه 
 يقوؿ: "بػىٍعدي، ال نرل

 كالٌساعةي التي يقاؿ إنها آتيةه، توقٌػفىٍت"
،كًقيلى: أمًس   غابى صوتوي  غابى

،كًقيل  كجهوي غوايةه  : ماتى
 كناظراه أيفيقه، نوافذه جديدةه،

.  .كساعداه جدكال شقائقو
 كقيلى: مىٍن خٌفوا إلى كداًعو

 تهامىسيوا كتىمتموا:
ـي؟"   "أبًالٌدـً انٍػتىهى الٌد

 

                                                 

 .1996دمشق  ، دار ادلدى،61 ص"ىذا ىو امسي " وقصائد أخرى،  -أدونيس *
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1957   

 *على ضريح شهيد
 سليماف العيسى

 
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارخةى العيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  لىبػَّ

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ًإٍف تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى 
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؾ لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى ًيهيزُّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي البطولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                         حى
 
 
 

 

ػػػػػػػػػػػكٍ كمنحػػػػػػػػػػػ  تى سػػػػػػػػػػػاحى القػػػػػػػػػػػدس ركحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيىٍت جركحى  فألىنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سي

ػػػػػػػػػػػػكٍ ٍع علػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػدنيكاخلىػػػػػػػػػػػػ  ا طموحى
 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػت بمصػػػػػػػػػػػػػػػػػرًعها ضػػػػػػػػػػػػػػػػػريحىكٍ 

 ج

 
                                  1948   

 

 *تحية للمطراف كٌبوجي
 العيسىسليماف 

 

 بػػػػػن الصػػػػػخوًر البػػػػػيًض مػػػػػن حلػػػػػبايػػػػػا 
 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة
 فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػم تطفػػػػػػػػػػأ منابتهػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاًب سػػػػػػػػػجًنكى نلتقػػػػػػػػػي مطػػػػػػػػػران 
 اكتػػػػػػػػػػػػػػػػٍب بنػػػػػػػػػػػػػػػػاًر القيػػػػػػػػػػػػػػػػًد قصَّػػػػػػػػػػػػػػػػتىنا

                        
 
 
 

 

 يػػػػػػػػػػػا فارسػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػارس العػػػػػػػػػػػربً 
 خضػػػػػػػػػراء فػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػراف فػػػػػػػػػي حلػػػػػػػػػبً 
 فػػػػػػػػػػي أرضػػػػػػػػػػنا الثكلػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػم تًغػػػػػػػػػػبً 

 عطشػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن لحػػػػػػػػمو كمػػػػػػػػن عصػػػػػػػػًب 
 فػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػاًر قيػػػػػػػػػػػدؾ مولػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػربً 

 

                                                 

 .2009دمشق   ،منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ،9ص  ،يوان "أنا القدس"العيسى، سليمان، د *

 .1980دار الشورى، بريوت  ،201، ص 3عمال الكاملة، جالعيسى، سليمان، األ *
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 *الموجة الحمراء
 سليماف العيسى

 

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػًك يػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػالدمأأىي  زُّ جرحى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽى آالًؼ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً  
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼُّ ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريًؾ للصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح
 

 كقػػػػػػػػػػػػد كيئًػػػػػػػػػػػػٍدًت مػػػػػػػػػػػػعى الصػػػػػػػػػػػػباًح؟ 
 

ٍسػػػػػػػػبيًك مػػػػػػػػا سػػػػػػػػفىٍحتً  ٍسػػػػػػػػبي كحى  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كالنُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواًح!   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن التنهُّ
 

ٍسػػػػػػػػػػػبيكً  ٍسػػػػػػػػػػػبي كحى  مػػػػػػػػػػػا بكينػػػػػػػػػػػا حى
 

                   مػػػػػػػػػػػػػػػػػن دـً القػػػػػػػػػػػػػػػػػدًس الميبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح!    

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ خرافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى   أىكى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم نىمى
 

 اإلنصػػػػػػػػػػػػػاًؼ، كالحػػػػػػػػػػػػػقّْ الصُّػػػػػػػػػػػػػراحً  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿك"ال  " نػىٍنشي
 

 كراءى النػػػػػػػػػػػػػػاًب كالظُّفيػػػػػػػػػػػػػػر الوىقىػػػػػػػػػػػػػػاحً  
 

 لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبري أغنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّليلا
 

 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ميٍعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾو كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  
 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُّ إفَّ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ 
 

ػػػػػػريؾ    المخٌضػػػػػػبي فػػػػػػي الكفػػػػػػاحً خٍنجى
 

 فى الطغػػػػػػػػػػػػػػػػػاةً لػػػػػػػػػػػػػػػػػن تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي أيذ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحً    بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زىٍمجى
 

        سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفيقي رىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتً 

ًر الميتػػػػػػػػػػػػػاحً    كاإلعصػػػػػػػػػػػػػاًر، كالقىػػػػػػػػػػػػػدى
 

    

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا: فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػطينه، فقلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا:
 

 
 

 دكنىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي القىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً 
 

ػػػػػػػػػػػػػرىؼي العركبػػػػػػػػػػػػػًة لػػػػػػػػػػػػػن يكػػػػػػػػػػػػػوفى   شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػًلسى القيػػػػػػػػػػػػػػػادً    علػػػػػػػػػػػػػػػى األذل سى
 

 "أبػػػػػػػػػػػػػػػػػواؽى "العبيػػػػػػػػػػػػػػػػػدأىسػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍعًت 
 

 تيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّ آذافى الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد؟ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدادً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ بالخيطىػػػػػػػػػػػػػػػػػًب الشّْ  كتػىهي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادً    دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئمى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبًع الشّْ
 

 كتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذرةن دماىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 للمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًؾ كالًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدً                 ج

 

ـى عيركًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهٍدًت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 تيٍحنىػػػػػػػػػػػػػػػػى جيسػػػػػػػػػػػػػػػػوران لألعػػػػػػػػػػػػػػػػادم؟ 
 

                                                 
 .2009 ات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشقمنشور  ،13، ص يوان "أنا القدس"العيسى، سليمان، د *
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481 
 

  يا قدس قومي دىغًدغي عىصىبى الزَّمافٍ 
  كاستىكافٍ  أىغفى على أبواًب مجًدؾً 

  فٍ الحلًم يىعدك للرّْىا كمىضى جوادي 
 !؟فما الرّْىافٍ 

 !؟لصَّولجافٍ قاموا على أبوابها با أىجىميلةه 
 ..مًتهافٍ كاكرامىتها فباتىت نىهبى حيزفو داسوا  

 ؟مىشاًنقى لألمافٍ أـ طفلةه جعىلوا جىدائًلىها 
ًعها قد ا  !!نتحىرى الحنافٍ كعىفيفةه في باًب مخدى

 

 يا قدسي قومي سىلّْمي
 بلساًف أعوىجى أعجىمي

 ..كتبىسَّمي للػثُّػعليبافٍ 
 * * * 

 

 .. ال تىنحىبيلبيكايا قيدسي غٌصي با
 مركبي قد ىاجى بحرم كاستيبيحىتٍ 

 .. عىزَّ دكني مىطلىبيككىبا حصاني
 يا معاًقلى يىعريبي ان يا قدسي ٌصبر 

 قد خاننػي حٌظي لتىبقىي للسَّبي
 يا ًقبلةى األحراًر يا مىسرل النَّبي

 ! اصبرم.. ال تنحىبي ،بوًؾ كمىثٌلوا فيكً إف عىذَّ 
 

 كقومي سىلّْمي ان صبر 
يًد المجػًرـً  دىرءان   ًلكى

 ! ال ضىيرى أف تيغتىصىبي
 * * * 
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 أيػػػػػػػػػػػػن الجهػػػػػػػػػػػػادي؟ كأيػػػػػػػػػػػػن أبػػػػػػػػػػػػواؽي 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدم؟البطولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 ج       سػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى لفظىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت فل

 كميجرًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًؾ علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  
 ج
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 *يػافػا
 األخواف رحباني

 
 أذكري يومان كنتي بػػ "يافا" -
 نا.. خبٌػٍر عن "يافا"خٌبر  -
 كشراعي في مينا "يافا" -
 يا أياـ الصيد بػػ "يافا" -

 

.. كيوـه سحري  -  نادانا البحري
 المجذافافهٌيا ادعوا 

 

 نلمح في الخاطًر أطيافا -
 عيدنا بالشوًؽ إلى "يافا"

 

 .. فجران أقلعنا -
 زندان كشراعٍ 

 في المطلًق ضعنا
 ء ضاعٍ كالشاطى

 

 ىل كاف الصيدي كفيرا؟ -
 كغنمنا منو كثيرا -

 قٍل من صبحو لمساءٍ 
 نلهو بغيوـً الماءٍ 

 

                                                 
 .1972 ، بريوتصوت الشرق ،7، ادلقطع ألبوم "القدس قي البال"رحباين، األخوان،  *
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 لكن في الليلٍ 
 جاءتنا الريحٍ 

 يا عاصفةن ىوجاءٍ 
 كصلٍت ماءن بسماٍء 

 

 عاصفة البحر الليلٌيةٍ 
 بطعاـ ذئابو بحريٌة

 أنزٍلنا الصارم.. أمسكنا المجذاؼٍ 
 نقسو كندارم.. كالموت بنا طاؼٍ 

 قاكمنا الموجى الغاضبٍ 
 ركٍَّضنا البحرى الصاخبٍ 

 كتشٌد كتعنف أيدينا
 كيشٌد يشٌد القاربٍ 

 

 كيومها قالوا: -
 إننا ضائعوٍف.. إننا ىالكوٍف..

 األبًد الباردٍ في 
 لكننا عٍدنا مع الصباحٍ 

 جئنا من الرياحٍ 
 كما يجيء الماردٍ 
 كدخلناىا مينا يافا

 

 يا ًطٍيبى العىٍوًد إلى يافا -
 كمألنا الضفةى أصدافا -
 يا أحلى األياـً بػػ "يافا" -
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 كٌنا كالريحي.. تهبُّ تصيحي  -
 نقوؿ: سنرجع يا "يافا"

 كاليـو الريح تهبُّ تصيحي 
 "يافا"كنحن سنرجع يا 

   .كسنرجع نرجع يا "يافا"
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 *قصيدة للقدس
 ىاركف ىاشم رشيد

 

  لعينيها
 جنتٍ مدينتي التي سي 

 ألقصاىا.. لمسجدىا
 هكتٍ نتي الحرمتها التي 

 فيها (دو محمٌ ) لخطوً 
 كما حفظتٍ  لما حملتٍ 

  لمريم كالمسيح
 كمن عرفتٍ .. ككل ما عرفتٍ 

 

 لعينيها
  صبتٍ غتي امدينتي التي 

 كفوؽ جبينها المشجوج 
  ستٍ مً اهلل قد طي  مي آ

 

 أنادم كل موتانا
 أنادم كل أحيانا 

 باسم اهلل  الكلَّ  أنادم
  نااكشبٌ  ان أشياخ

  اكشجعان ان فرسان عماؽً أناديهم من األ
 يانا اأناديها كتائبػنا كأدعوىا سر 

                                                 
 ة.ديوان األعمال الكامل ،ىاشمرشيد، ىارون  *
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 كإيمانا  ان أقوؿ لهم ألجل القدس تصميم
 ر القدس قد ىانا هٍ فطي  ..ألجل القدس أدعوكم
 نػا لػلقػائها اآل ..لها ..ألجل القدس أدعوكم

  ا؟!ل التأخير كىي تموت أحزانمٌ حتفهل ت
 

  طلنط حتى شاطىء العربً أناديهم من األ
  بالكتبً  ،بالقرآف.. أناديهم باسم اهلل
  بكل طهارة الغضبً .. بكل مقدساتهم

  جل عيونها المكسورة الهدبً أناديهم أل
 مة العربً أنادم أ.. أناديها ..أناديهم

 

 اإلرىاب كالشرؾً  تنهبها يدي .. ألجل القدس
 ها تحكيألجل عيونها تركم حكايا ذلٌ 

 ينفث حزنو يبكي ألجل ترابها المنهوب
 بالشوؾً  باآلالـ ألجل جبينها المضفور

 الظلم كاإلفكً  صرحى  لتهدَّ  أنادم أمتي
 

 يقفي  كالتاريخ في أبوابها على األسوار
 يضجُّ أسىن كيرتجفي  عينين مشدكىان بال 

 كيف ييمزَّؽي الشرؼي  ..يرل كيف يهوف المجدي 
 ر الصلفي كيف يدكسها المتجبٌ   ،ككيف القدس
 في تتراكم الجيى  كدركبها كفي أنحائها
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 أنا في القدس ما زلتي 
 أنا في القدس قاتلتي 

 رتي على جمراتها سً .. أنا كالنار تأكلني
 كضحيتي  متي كقدٌ  أنا من أجلها ثرتي 

 متي كسلٌ  أنا ما قلت: "رب البيت يحميو"
 رتي كلكني تسمٌ 

 ىنا مهما يكن أمرم
 كمهما يعصف الموتي 
 كناضلتي  دافعتي  ىنا عن حرمة اإلسالـً 

 كال يومان تخاذلتي  ..أنا كاهلل ما ىنتي 
 

 

 لو نكسرٍ .. ألجل القدس
 لو نضربٍ  ..ىذا الخوؼ

   لو نزحفٍ .. ألجل القدس
 لو نغضبٍ  ..نحو الثأر

 لو نثبتٍ .. ألجل القدس
 ال نهربٍ  ..في الميداف

 ..لو سرنا ..ألجل القدس
 .ال نػيٍغلبٍ  ..ألجل القدس
 ةٍ كلمتنا على كحد  لو نجعلٍ  ألجل القدس

 لها بعض الذم عنده كيعطي كل عربيٍّ 
 ةٍ كالشدٌ  الهوؿً  غير يوـً  كينسى كل شيءو 

 هٍ ييلقي فوقها حقدى  كغير الغاصب المحتلٌ 
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 ةٍ دٌ الحً  كأقولها مشبوبةى  أنا نلتقيلو 
 ٍة.لنا السجد لتحلو في رحاب المسجد األقصى
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 *يا فلسطين
 علي الحٌلي

 

                                                 
 .1953 تشرينًاألوؿ  10 العدد  ًالسنةًاألوىل 30صً ًاآلدابرللةً *

 وؿً ػػػالنور حتى توٌشحت بالذب     اػػػػػ، غامت شظايفلنسيافي مثاكم ا
 كالصمت غبَّ نجول الرحيلً     ًب، ػػػػػػػػػػطراقة السنا خلل الغيهإمثل 

 !وؿً ػػػػػػمجه في متاىاًت مهموو      وا؟!ػػػػػػػػػػػػػأين أىلوؾ يا فلسطيني؟ ضل
 وؿً ػػػػػػػػػػػػػػكىاموا على ىجير التل     نزحوا عن جنائن المسجد األقصى

 !لً ػػػػػػػػػػػرَّد كقتيػػػػػػػػػػػبو مشػػػػػػكحري      ارلػػػػػػػػػػػػػػػػػبين عار على رماؿ الصح
 

 وؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمأى يصبو للمألفً     المهجور،  بً سى بٍ كطريد يتيو في السى 
 بين مسرل األسى كغدر الدليلً     ا؟؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيح قومي!! أالجئوف سباي

 وؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحتى كال دكامي الطل    اف، ػػػػػػػػال خياـ البيداء تحتضن العري
 كالوجود الحقيري قوتي الكهوؿً     ذارل، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشفاءي المريري حلمي الع

 لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كذركةي التأميػػػػػػػػػػػػػػػػػمينان      ي ػػػكسراب الرجاء في األفق الدام
 وؿً ػػػػػػػػبعد الشذل كنفخ  الشم      اس ػػػػػػػػػكصفيري الشكاة يهدري باألنف

 ك"حيفا" المنى كسفح الخليلً      ين"ػػلذكرل الشنار في "دير ياس يا
 

 وؿً ػػػػػػػػػػػػػػػاًر، باللظى المفتػػػػػػػػػػبالن     قسمان باللهيًب، بالزمزماًت الًبٍكًر، 
 لً ػػػػو في خضاًب المسيػػػػػػػػفيطف    ي، ػػػػػػػػػػػػػػرهي الباغػػكبهاـً الشهيًد، ينحى 

 لً ػػػػػػػػاًت الدخيػػػػو عاديػػػػػػػػػفي كج     من رقاًب األحرار، من مهجًة الثائر
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 لً ػػػػػػػػػػػػػإلهيَّ صفرةي المستحي      سوؼ تنهدُّ كالدمى عند لمًح القبسً 

 وؿً ػػػػتتهٌرل على مخالب غ       اػػػػػػػػػػػػيا فلسطيني: ما افتدتك الضحاي
، يعربػػػػػػػػػػػػػػػػنه مقػػػػػػأنت لح  لً ػػػيتصادل في موئل التنزي     ، يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسه

( عند ليل الظليلك)ا      ملتقانا مساربي )القدًس( ك)الرملًة(   ًل ػػػػػػػػػػٌلدَّ
 كالسف من ركامي السيوؿً       اف ػػػػػسوؼ ينداحي معقلي البغي كاألكث
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 *إليك يا ليث الفداء
 محي الدين الحاج عيسى

 
 فػػػػػػػػاقتحمً  العػػػػػػػػدك كتلػػػػػػػػك الػػػػػػػػداري  ذاؾى 

 

 ك فػػػػػػي األحشػػػػػػاء كانػػػػػػتقمً حرابىػػػػػػ غػػػػػػرسٍ كا 
 ج

 صػػػػػران تلػػػػػواءؾ فػػػػػوؽ القػػػػػدس من رفػػػػػعٍ كا
 

 هلل كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػػػػػى كللحػػػػػػػػػػػػػػػػػرـً  
 

 هاكللقيامػػػػػػػػػػػػػػػة إذ ديسػػػػػػػػػػػػػػػت قداسػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 

 كتػػػػػػػػػػػاج عػػػػػػػػػػػذرائها فػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػف مغتػػػػػػػػػػػنمً  
 ج

 كللعركبػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذ ىانػػػػػػػػػػػػػػػػػت كرامتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ج

ػػػػػػكعػػػػػػاث فػػػػػػي أرضػػػػػػها الػػػػػػذؤباف فػػػػػػي نػى    مً هى
 جج

 الفػػػػداء الػػػػذم بػػػػالنفس جػػػػاد كمػػػػاأنػػػػت 
 

 مػػػػػػن بعػػػػػػد ذلػػػػػػك مػػػػػػن جػػػػػػود كمػػػػػػن كػػػػػػرـً  
 

 كمرتحػػػػػػػػػل لٍّ رعػػػػػػػػػاؾ ربػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي ًحػػػػػػػػػ
 

 فيػػػػػػػػػػك الرجػػػػػػػػػػاء لجػػػػػػػػػػرح غيػػػػػػػػػػر ملتػػػػػػػػػػئمً  
 ج

 طغػػػػػػػػػػػى الطغػػػػػػػػػػػاة كللطغيػػػػػػػػػػػاف طفرتػػػػػػػػػػػو
 

 يمشػػػػػػػػي علػػػػػػػػى قػػػػػػػػدـ غيػػػػػػػػان افػػػػػػػػال تػػػػػػػػدع ب 
 

 فمػػػػن كمثلػػػػك فػػػػي الهيجػػػػاء مػػػػن بطػػػػل
 ج

 يغشػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػدك ببركػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػن الحمػػػػػػػػػمً  
 

 موطنػػػػػػػوى صػػػػػػػوت كمػػػػػػػن كمثلػػػػػػػك لبٌػػػػػػػ
 ج

 فهػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػزأر فػػػػػػػػػػي األغػػػػػػػػػػوار كالقمػػػػػػػػػػمً  
 

 بػػػػػػػػات يقلقػػػػػػػػو بػػػػػػػػالبغي رعبػػػػػػػػان  أكقعػػػػػػػػتى 
 

 نمً لػػػػػػػػػم يهػػػػػػػػػدأ كلػػػػػػػػػم يىػػػػػػػػػ فظػػػػػػػػػل حيػػػػػػػػػرافى  
 ج

 ككيػػػػف يطلػػػػب طيػػػػب العػػػػيش فػػػػي بلػػػػد
 

 قػػػػػػػػػػػد رامػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػباؾ الغػػػػػػػػػػػدر كالػػػػػػػػػػػنقمً  
 ج

 حػػػػػػػػػرؽ مزارعػػػػػػػػػوااضػػػػػػػػػرب معاقلػػػػػػػػػو ك ف
 ج

 كاسػػػػػػػػحق كتائبػػػػػػػػو فػػػػػػػػي المعػػػػػػػػرؾ الضػػػػػػػػرـً  
 ج

 كمػػػػػػػػػػن كرائػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػعب كلػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػل
 

 لػػػػػػػػػػم يبػػػػػػػػػػرح كلػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػرًـ  كعػػػػػػػػػػدة لػػػػػػػػػػك 
 

 كلسػػػػت أبكيػػػػو بػػػػل أبكػػػػي الػػػػديار إلػػػػى
 

 الظلػػػػػػمً  أف ينجلػػػػػػي عػػػػػػن حماىػػػػػػا أحلػػػػػػكي  
 

 كلسػػػػػػػػت أبكيػػػػػػػػو مػػػػػػػػا تبكػػػػػػػػي مطوقػػػػػػػػة
 

 مػػػػػػػػن الحمػػػػػػػػائم عنػػػػػػػػد القػػػػػػػػدس كالحػػػػػػػػرـً  
 جج

 ر فػػػػػػي األسػػػػػػحار شػػػػػػاديةن كانػػػػػػت تبٌكػػػػػػ
 

 ًـ رً ذاؾ الحػػػػػػػػػػػػادث العىػػػػػػػػػػػػ فهالهػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػعي  
 

 لمهما نسػػػػػػػػػاالعػػػػػػػػػدل أنٌػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػال يظػػػػػػػػػنٌ 
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػن كال سػػػػػػػػػػػػػػلمً فلػػػػػػػػػػػػػػيس كاهلل مػػػػػػػػػػػػػػن  
 ج

 حتػػػػػػػى يبػػػػػػػارح أرض العػػػػػػػرب شػػػػػػػاردىم
 

 علػػػػػػػػى كضػػػػػػػػمً  كا بهػػػػػػػػا لحمػػػػػػػػان بػػػػػػػػادأك أف يي  
 ججج

                                                 
  .1968، أيار 27، السنة 5، اجلزء 8رللة األديب، ص  *
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 *إلى بني كطني
 خليل خاليلي

 

 بنػػػػػػػي كطنػػػػػػػي ىبٌػػػػػػػوا ببػػػػػػػيض الصػػػػػػػفائح
 

  فقػػػػػػػػػػػػػد آف لألحػػػػػػػػػػػػػرار ذبػػػػػػػػػػػػػح الػػػػػػػػػػػػػذبائحً  
 

 كقػػػػد آف لألبطػػػػاؿ أف يصػػػػبغوا الحمػػػػى
 

  بفػػػػػػػػيض نجيػػػػػػػػع طػػػػػػػػاىر السػػػػػػػػكب فػػػػػػػػائح 
 

 عريقػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػأنتم قػػػػػػػػػرـك مػػػػػػػػػن أصػػػػػػػػػوؿ 
 

  لهػػػػػػػػػا ذكريػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػوؽ ىػػػػػػػػػذم األبػػػػػػػػػاطحً  
 ج

 سػػػػػيوؼ بنػػػػػي مػػػػػركاف تلكػػػػػم سػػػػػيوفكم
 

  تمػػػػػػػػػػٌد بهػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػدم رجػػػػػػػػػػاؿ جحػػػػػػػػػػاجحً  
 جج

 فػػػػػػػأف تنتضػػػػػػػوىا تنتضػػػػػػػوا كػػػػػػػل صػػػػػػػاـر
 

  يشػػػػػػػػػق عظػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػرأس حتػػػػػػػػػى الجػػػػػػػػػوانح 
 ج

 فػػػػػػػػػػػال تتركوىػػػػػػػػػػػا للبلػػػػػػػػػػػى أف خطبنػػػػػػػػػػػا
 

  عظػػػػػػػػيم، كلػػػػػػػػيس الخصػػػػػػػػم فينػػػػػػػػا بمػػػػػػػػازحً  
 ج

 بنػػػي كطنػػػي قػػػد قمػػػت بػػػاألمس ناصػػػحان 
 

  كإنػػػػػػػػي ألسػػػػػػػػدم اليػػػػػػػػـو خيػػػػػػػػر النصػػػػػػػػائحً  
 ج

 فهيػػػػػػػػا نلػػػػػػػػم الشػػػػػػػػمل يػػػػػػػػا آؿ يعػػػػػػػػرب
 

 لنػػػػػػاجحً ففػػػػػػي لػػػػػػٌم شػػػػػػمل العػػػػػػرب نجػػػػػػحه  
 ج

 مضػػػػػػاء كعزمػػػػػػة كفػػػػػػي الشػػػػػػمل ملتمػػػػػػان 
 

  تطػػػػػيح األعػػػػػادم فػػػػػوؽ ىػػػػػاـ الصحاصػػػػػحً  
 جج

 كتتػػػػػػػػرؾ ىػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػر مصػػػػػػػػبوغة دمػػػػػػػػا
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػاغرة فاىػػػػػػػػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼ ميشػػػػػػػػػػػػػػػػايحً  
 

 كنحػػػػػػػػػن أنػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػا افترينػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػيهم
 

  قػػػػػػػػػػػػػػػاموا بشػػػػػػػػػػػػػػػتى القبػػػػػػػػػػػػػػػائحً كلكػػػػػػػػػػػػػػػنهم  
 ج

 يمػػػػػػػػػةفقػػػػػػػػػد أزىقػػػػػػػػػوا منػػػػػػػػػا نفوسػػػػػػػػػان كر 
 

 كعػػػػػػػػػػػاثوا بػػػػػػػػػػػأعراض الثكػػػػػػػػػػػالى النػػػػػػػػػػػوائحً  
 

 كغػػػػػػػػػػارة بريئػػػػػػػػػػان  كىػػػػػػػػػػم قتلػػػػػػػػػػوا طفػػػػػػػػػػالن 
 

  كىػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػردكا بػػػػػػػػػاألمس مليػػػػػػػػػوف نػػػػػػػػػازحً  
 

 فػػػػػػػػػػػال تأخػػػػػػػػػػػػذنكم رحمػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػدككم
 

  فػػػػػػػػإف بنػػػػػػػػي صػػػػػػػػهيوف شػػػػػػػػعب الفضػػػػػػػػائحً  
 ج

 بنػػػػػػػي كطنػػػػػػػي ىػػػػػػػذم تباشػػػػػػػير نصػػػػػػػركم
 

  كاضػػػػػػػػػػػحً تلػػػػػػػػػػػوح بوجػػػػػػػػػػػو مشػػػػػػػػػػػرؽو جػػػػػػػػػػػٌد  
 جج

 تهيػػػػػػػػػػب بكػػػػػػػػػػم أف تحرزكىػػػػػػػػػػا عزيػػػػػػػػػػزة
 

  بكػػػػػػػػػػػل فتػػػػػػػػػػػى للهػػػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػػػٍدبو منػػػػػػػػػػػافحً  
 

 يعػػػػػػػػػػػاؼ العػػػػػػػػػػػار حتػػػػػػػػػػػى كأنػػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػػيّّ 
 

  اـ الػػػػػػػركع شػػػػػػػبل الصػػػػػػػمادحً دغػػػػػػػداة احتػػػػػػػ 
 ج

 فػػػػػأف تحرزكىػػػػػا تكتبػػػػػوا الخػػػػػزم للعػػػػػدا
 

 كللعػػػػػػػػػػػػػرب األحػػػػػػػػػػػػػرار زىػػػػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػػػػدائحً  
 

                                                 
 .1948، متوز 27، السنة 4، اجلزء 54رللة األديب، ص  *
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 *سالـال الهاربوف من
 الطاىر الهمامي

 
 

 تحتويهػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػركغ ي بػػػػػػػػػػػك ى السػػػػػػػػػػػفينةي 
 

ـً    ككػػػػػػػػػػػػاف البحػػػػػػػػػػػػر أمسػػػػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػا
. 

تػػػػػػػػػػػػدمىى تيػػػػػػػػػػػػراكغ اإلعصػػػػػػػػػػػػار ى  كأنػػػػػػػػػػػػت ى
 

ـً    عسػػػػػػػػػػػػػػى يبقػػػػػػػػػػػػػػى مكػػػػػػػػػػػػػػاف ه غيػػػػػػػػػػػػػػر ي دا
 

 يػػػػػػػػػػالذ ي بػػػػػػػػػػوً مػػػػػػػػػػن الٌرمضػػػػػػػػػػاءً يػػػػػػػػػػأكم
 

 "إليػػػػػػػػػػػػػػػػو الهػػػػػػػػػػػػػػػػاربوف مػػػػػػػػػػػػػػػػن "السػػػػػػػػػػػػػػػػالـً  
 

ريػػػػػػػػح  عسػػػػػػػػى يبقػػػػػػػػى ليىعػػػػػػػػريب بعػػػػػػػػض ي
 

ًـ    كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػهمو تيػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػػػػػين السػػػػػػػػػػػػػػػػػها
 

أحقابػػػػػػػػػػػػػان كيػػػػػػػػػػػػػأبى  يجػػػػػػػػػػػػػوع ي الحػػػػػػػػػػػػػر ُّ
 

ـً رغيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن    تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانير اللئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػده تبنػػػػػػػػػػػػػػػي كأخػػػػػػػػػػػػػػػرل تقتػػػػػػػػػػػػػػػديها
 

ـً  فػػػػػػػػػػػال تحفػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػرىط "العػػػػػػػػػػػمّْ    "سػػػػػػػػػػػا
. 

 كال يحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أف بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم طٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًـ  عتفشَّ  الٌنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ـو فثمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الفجػػػػػػػػاج كمػػػػػػػػيض ي يػػػػػػػػو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـً ذٍ كثمَّ  كة ه تحػػػػػػػػػػػػػػػػػت الرُّكػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كىػػػػػػل أجػػػػػػدل "كحيػػػػػػد القػػػػػػرف" قومػػػػػػان 
 

ـً    ؟كىػػػػػػػػػل أنجػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن المػػػػػػػػػوتً  الػػػػػػػػػزُّؤا
 

 القػػػػػػػػػػػػرف" أرداىػػػػػػػػػػػػا خرابػػػػػػػػػػػػان "كحيػػػػػػػػػػػػد 
 

 كيلقػػػػػػػػػػػػػػى حٍتػػػػػػػػػػػػػػف ى خيٌفػػػػػػػػػػػػػػاش الظػػػػػػػػػػػػػػالًـ  
 

 تهػػػػػػػػػػػػاككا تحػػػػػػػػػػػػت أرجلػػػػػػػػػػػػوً  كباسػػػػػػػػػػػػوا
 

ًـ    كأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكه الخريطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالٌتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
. 

 فكيػػػػػػػف شػػػػػػػققت ى فيػػػػػػػو عيبػػػػػػػاب ىػػػػػػػذا
 

ـً ك   اللػػػػػػػػػػػػػػػجٌ العيػػػػػػػػػػػػػػػرىا مضػػػػػػػػػػػػػػػايق ى  ؟جػػػػػػػػػػػػػػػزت ى
 

ظػػػػػػػػػالن رغػػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػذا  ككيػػػػػػػػػف ظلىٍلػػػػػػػػػت ى
 ج

ـً يىفػػػػػػػػػػػػػػػػيء ي علػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػػػػػػتها  ؟ؤاد و
 

 
  

                                                 
 .2009، عدد )خريف وشتاء(، حلب 114رللة "العاديات"،ص  *
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 *تراب القدس
 خالد الخنين

 
 

 نادل ترابي القدسً 
 ..لٌبي يا رياض العرب أصداءى النداءٍ 

 

 نادٍت جراح المسجد األقصى
 ..فهٌبي للنداءٍ 

 

 كم في سبيل الحق سرتً 
 ككم كقفًت بوجو أعداء الحياة

 ..كلكم بذلًت من الدماءٍ 
 

 كلقد صبرًت على البالء بقٌوةو 
 ..كرفعًت فوؽ جبالًك الشٌم اللواءٍ 

 ..كلُّ آفاؽ السماءٍ "اهلل أكبر" رٌددىٍتها  
 

 :قومي، فإف الصوت يصرخ
 تيلم تهيٍن يومان كرامةي أم

 أبدان، كال مات اإلباٍء.. 
  

                                                 
 .2009حلب،  ، عدد )خريف وشتاء(78"العاديات"، ص  رللة *
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 *العربي شركؽال
 عبد اهلل البردكني

 
 المجػػػػػػػػػػػد كالفخػػػػػػػػػػػار التليػػػػػػػػػػػدً  كحػػػػػػػػػػػدةي 

 

  الصػػػػػػػػػػػباح الجديػػػػػػػػػػػدً  مرقػػػػػػػػػػػدى  زعزعػػػػػػػػػػػتٍ  
 

 كاسػػػػػػػػػػتطارت تحػػػػػػػػػػٌث قافلػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػتح
 

  كتطػػػػػػػػػػػػػوم الحػػػػػػػػػػػػػدكد بعػػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػػدكدً  
 

 رالعػػػػػػػػػػػػػدا بألسػػػػػػػػػػػػػنة النػػػػػػػػػػػػػاكتنػػػػػػػػػػػػػاجي 
 جج

  كبػػػػػػػػػػػػػػالموت مػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػفاه الحديػػػػػػػػػػػػػػدً  
 ج

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة يعربيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كانطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ
 

  عربػػػػػػػػػػػػػػػػٌي يهػػػػػػػػػػػػػػػػٌز صػػػػػػػػػػػػػػػػمت الٌلحػػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 جج

 إنٌمػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػرب ثػػػػػػػػػػػػػػػورة كٌحػػػػػػػػػػػػػػػدتها
 ج

  كانتفػػػػػػػػػػػاض الوجػػػػػػػػػػػودً  شػػػػػػػػػػػعبيقظػػػػػػػػػػػة ال 
 ج

 كٌحػػػػػػػػػػػدت شػػػػػػػػػػػملهم كبػػػػػػػػػػػار األمػػػػػػػػػػػاني
 

  كالػػػػػػػػػػػػػدـ الحػػػػػػػػػػػػػٌر كاعتػػػػػػػػػػػػػزاز الجػػػػػػػػػػػػػدكدً  
 ج

 الميمػػػػوفكالػػػػيمن  زقػػػػد تالقػػػػى الحجػػػػا
 ج

  كالنيػػػػػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػػػػػػي اٌتحػػػػػػػػػػػػػػػػاد الجهػػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 ج

 مٌ كاسػػػػػػػػتفاقت مػػػػػػػػواطن العػػػػػػػػرب الشػػػػػػػػػ
 ججج

 فعػػػػػػػػػػودم يػػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػرب عػػػػػػػػػػودم  
 جج

 (سػػػعدان ) كاذكػػػرم فػػػي المعػػػارؾ الحمػػػر
  

 ج

 (خالػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػن الوليػػػػػػػػػػػػػدً )ك  (ان عليٌػػػػػػػػػػػػػ)ك 
 

 تػػػػػػػػػأنف العػػػػػػػػػرب أف تػػػػػػػػػدكس حماىػػػػػػػػػا
 

 شػػػػػػػػػػٌر العبيػػػػػػػػػػد أدنػػػػػػػػػػى العبيػػػػػػػػػػد  ،الحػػػػػػػػػػرٌ  
 ج

 الفػػػػػػػػػدل كثػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػدـ الحػػػػػػػػػرٌ  آفي  آفى 
 ج

  يػػػػػػػػػػػػػػػػػذيب القيػػػػػػػػػػػػػػػػػود إثػػػػػػػػػػػػػػػػػر القيػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 

 يػػػػػػػػا نفػػػػػػػػوس اليهػػػػػػػػود ذكبػػػػػػػػي، كذكبػػػػػػػػوا
 

  مػػػػػػػػن لظػػػػػػػػى الغػػػػػػػػيظ يػػػػػػػػا عبيػػػػػػػػد اليهػػػػػػػػودً  
 

 رفجيػػػػػػػػػػػوش الجهػػػػػػػػػػػاد تزحػػػػػػػػػػػف للثػػػػػػػػػػػأ
 ج

  كتهفػػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػػى الحمػػػػػػػػػػػػػػى المنشػػػػػػػػػػػػػػودً  
 ج

 بيػػػػػػا فلسػػػػػػطين حٌققػػػػػػت كحػػػػػػدة العػػػػػػر 
 

 أمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطمحي كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتزيدم  
 جج

 كانفضػػػػػػػي عػػػػػػػن ربػػػػػػػاؾ سػػػػػػػود الٌليػػػػػػػالي
 

  كاسػػػػػػػػػػػػػػتفيقي علػػػػػػػػػػػػػػى زئيػػػػػػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػػػػػػودً  
 

 كاحإنٌمػػػػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػػػػن أٌمػػػػػػػػػػػػة تبػػػػػػػػػػػػذؿ األر 
 ج

  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كالخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 ج

 يتفتػػػػػػػػدم المجػػػػػػػػد بػػػػػػػػالنفوس كتشػػػػػػػػف
 ججج

  أر مػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػراح الشػػػػػػػػػػػهيدً ثػػػػػػػػػػػال ةغلٌػػػػػػػػػػػ 
 

                                                 
 .األعمال الشعرية الكاملة ،الربدوين، عبد اهلل *
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 مػػػػػػػػػػوتدكف مػػػػػػػػػا تبتغػػػػػػػػػػين صػػػػػػػػػاعقة ال
 

  كبػػػػػػػػػػػػػػػرؽ القنػػػػػػػػػػػػػػػا كقصػػػػػػػػػػػػػػػف الرعػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 ج

 النػػػػػاركيػػػػػل مػػػػػن يعمػػػػػر القصػػػػػور علػػػػػى 
 

  ك ال يٌتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  
 

 حضػػػػػػػػٌمها الجػػػػػػػػر  إنمػػػػػػػػا أٌمػػػػػػػػة العػػػػػػػػرب
 ج

  كبريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودً ك  ىالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمٌ  
 ج

 كاحر األر ثػػػػػػػػػنكٌلهػػػػػػػػا أقسػػػػػػػػمت بػػػػػػػػأف ت
 

  دكف الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ نثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوركدً  
 

 كتػػػػػػػػػػػرٌكم صػػػػػػػػػػػدر الجهػػػػػػػػػػػاد كتمحػػػػػػػػػػػو
 

  عػػػػػػػػػػػػػن جبػػػػػػػػػػػػػاه األبػػػػػػػػػػػػػاة ذٌؿ السػػػػػػػػػػػػػجودً  
 

 كتػػػػػػػػػػػػػرل مجػػػػػػػػػػػػػدىا البعيػػػػػػػػػػػػػد بعيػػػػػػػػػػػػػدان 
 

  لواىػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػرٌؼ خلػػػػػػػػػػػػػػػػف البعيػػػػػػػػػػػػػػػػدً ك  
 

 جػػػػػػػػػػٌددت بػػػػػػػػػػالي العهػػػػػػػػػػود ك أحيػػػػػػػػػػت
 

  مػػػػػػػػػػن جديػػػػػػػػػػدً ميٌػػػػػػػػػػت المجػػػػػػػػػػد كاإلبػػػػػػػػػػا  
 

 بكتسػػػػػػػػامت تشػػػػػػػػيد مسػػػػػػػػتقبل العػػػػػػػػر 
 ج

 ج  زىػػػػػػػػػػػػػػػػوة الصػػػػػػػػػػػػػػػػباح الوليػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ىعلػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 *رسالة إلى رفيقة
  أحمد منير قٌجػة

  

 رفيقتي..
 أحٌييًك.. تحيةى النضاًؿ يا رفيقتي..

 كأستجيب في رسالتي..
 كأنت تهمسيٍن..

، تهمسيٍن:  برٌقةو، بال مقٌدماتو
 "يا شاعرم.. يا شاعرم القديم..

 نبراتيكى الجميلة..
 تحٌرؾ اآلماؿى في صدرم..

 تعود بي سنيٍن"..
 

 رفيقتي..
 كأنت تهمسيٍن..

 أحسستي كلَّ شيءو..
 ..قرأتي في عينيًك أسرارى السنينٍ 

 

 كنظرةو في عمًق بحرو ما لىو قراٍر..
 نظرتًك البعيدةٍ 

 أكاد أستشفُّ موسيقاىا
 كأنت تبسميٍن..

 كتضحكيٍن.. ..بنبرةو بريئةٍ 
                                                 

 .2011 ،حلب ،4دار نون ،يوان )براعم أرجوانية(قّجـة، أمحد منري، د *
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 رفيقتي..
 ما ىكذا نضالنا..
 ما ىكذا يكوٍف!

 :لكنو ال بد أف يكوفٍ 
 ..صراعنا مع القدرٍ 

 ..صراعنا مع السنينٍ 
 في كوخ بائسيٍن..

 كأنت تعرفين ما صدل السنينٍ 
 تراكمه من العفٍن..

.. تقهقره في مائًًو األسيٍن..  تخٌلفه
  

 كنحن يا رفيقتي لن ننتظر
 لن ننتظر معجزةى السماءٍ 

 السماًء لن تخيفنافقسوةي 
 كقسوةي الحياًة لن تخيفنا

 سننطلق من ىهنا..
 لقاؤنا بيساٍف..

 كلقاؤنا في القدًس.. في عجلوٍف..
 

 كيومها.. سنمتطي جوادى الريحٍ 
 كأنت تحلمينٍ 

 ببسمةو بريئةو 
 كتضحكيٍن..
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 *كالساعة القدس
 راشد حسين

 

 :كانت الساعة ي في القدس
 .. قتيال ن 

 ..جريحا ن ك 
 ..ةٍ كدقيق

 

 :كانٍت الساعةي 
 طفال ن 
 رجليوً  "النابالمي "سرؽى 

 كلٌما ظلَّ يمشي
 ..سرقوا حتى طريقوٍ 

 

صفران   ان عربيٌ  كانًت الساعة ي
 ..ةٍ لحقيقكانًت الساعةي ميالدى ا

 

 كانًت الساعةي .. أف تنبتى 
 لألشجارً 

 األحجارً ك 
 كاألزىارً 
 كالماء ً 
 أظافرٍ 

 
                                                 

 .445 صاألعمال الشعرية، راشد، ، حسني *
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 كانًت الساعةي أف يحبىلى مليوفي رجيلٍ 
 ةٍ علنا نيرزؽي فكر 

 ثورةٍ علنا نيرزؽي 
 .. كانتٍ كانًت الساعةي 
 : عاقرٍ كانًت الساعةي 

 
في القيدسً .. عذارل  صارىًت الساعة ي

ًبلىتٍ  حى  في ثواف و
كىلىدىتٍ   في ثواف و

في القدس ً  .. صارت الساعة ي  في ثواف و
 .. ةٍ نضاالن كدقيق

 
 

 .. دٌقتٍ دٌقت الساعةي 
حيبان  تبكى   كتمٌنتٍ  .. كعذابان الساعة ي
 ذا الطفلي الذم من دكفً رجلين ً إك 

 على كفيًو يمشي
 كعلى عينيًو يمشي

  حيليمان كخبزان كسالمان حامال ن 
 ًلميقاكـٍ 

 : ىامسان أبسىطى ما صالٌهي طفله 
 قتلوا رجلىي كاغتالوا طريقي"

 .. كلهذا
 أف أبقى ىينالىم يػىعيد لي غىيرى 

 "..قبران .... ييقاًكـٍ  حتى كلو
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 .. دٌقتٍ دٌقٍت الساعةي 

 ثيمى دٌقتٍ 
 ثيمى دٌقتٍ 

دقاتو أخير   ةٍ دٌقًت الساعة ي
 .. ثيمى ماتت

 ةٍ م تػىعيد بالقيدسً للساعاًت حاجلى 
 ةٍ حطٌمت ساعاًتًهٍم بنته صغير 

 عيمريىا مائةي مليوفً ميعىٌذبٍ 
 كاألفيوف ً  التخديرً  أيمةه رغمان عنو 

 يومان سىوؼى تىغضىبٍ 
 

 .. كلهذا
 القدس ً  كيلَّما مٌرت بمحتلي عيوفً 

 ةٍ طفلةه .. بنته صغير 
  ،فٌتشىت أعيػينػيهيم

 ،آالتػيهيمٍ 
 ..في صىٍدرًىا
 ..في رىٍحًمها

 .. ًلهافي عىقٍ 
 ةٍ عن قنبل

 

 كاذا لم يجدكا شيئا ن 
 : أصىٌركا
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 ةٍ ىذه البنت الصغير "
 ،كيًلدىت في القيدسً 

 القيدس ً كالمولوًد في 
 "ةٍ سىييضحي قػيٍنبيل

 
 .. قواصىدى 

 المولودي في ظلً  القنابلٍ "
 "..ةٍ سوؼى ييضحي قػيٍنبيل
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 *كفر قاسم
 سالم جبراف

 
 .. الدـ لم يىًجفٌ 

ال تزاؿٍ   كالصرخة ي
 تيمزّْؽ الضمير

 .. مفتوحةه  كالقبور
من سؤاؿٍ   !في فمها أكثر ي

 

 (قاسم كفركلم يزؿ مدخل )
 السوداءٍ تلك الليلة ً ميركَّعان من ىىٍوؿ ً 

 

كلُّهميا أيمَّتي الثكلى  .. بػىنيوؾ ً
البكاءٍ   !في مهجتي.. كأكره ي
 .. أىكره أف أىجثو على القبورً 

 كالجزَّار
األرض ً  حقل ى  من تحتي،يسحب ي

 !كييعطي للرياحً الدارٍ 
 .. هايا أيمَّة ن أيحبٌ 

 !تػىنىبَّهي
 فال تزاؿ الحية الرقطاءٍ 

 !عطشى إلى الدماءٍ 

                                                 
 .1968أيلول  ،الطبعة األوىل ،للتأليف والرتمجة والنشردار فلسطني  ،542 ص، ل، ديوان الوطن احملتاخلطيب، يوسف *
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 *الدرٌة الشهيد

 فاركؽ جويدة 
 

 "محمػػػػػد" يػػػػػا شػػػػػهيد القػػػػػدس يػػػػػا أمػػػػػالن 
 

 مػػػػا زاؿ يحبػػػػو كوجػػػػو الصػػػػبح فػػػػي الظلػػػػمً  
 

 يػػػػػػػػا درة العمػػػػػػػػر يػػػػػػػػا أغلػػػػػػػػى مباىجػػػػػػػػو
 

 أدميتنػػػػػػػػػػا باألسػػػػػػػػػػى كالحػػػػػػػػػػزف كالسػػػػػػػػػػقمً  
 

 فػػػػػي كجهػػػػػك اآلف تصػػػػػحو كػػػػػل مئذنػػػػػة
 

 ضػػػػاقت بهػػػػا األرض بػػػػين اليػػػػأس كالحلػػػػمً  
 

 فػػػػػػػػػػي قبػػػػػػػػػػرؾ اآلف بركػػػػػػػػػػاف يحاصػػػػػػػػػػرنا
 

 كيثػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػالحممً كيشػػػػػػػػػػتكى عجزنػػػػػػػػػػا،  
 

 يػػػػا صػػػػيحةن مػػػػن ضػػػػمير الحػػػػق أسػػػػكتها
 

 صػػػػػػػػػوت الضػػػػػػػػػالؿ ككهػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػال ذمػػػػػػػػػمً  
 

 فػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػك اآلف مصػػػػػػػػػباح كأغنيػػػػػػػػػة
 

 ء الوجػػػػػػػػػو مبتسػػػػػػػػػمً لكػػػػػػػػػل طفػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػرم 
 

 فكػػػػػػػػػػػػل نقطػػػػػػػػػػػػة دـو أنبتػػػػػػػػػػػػت حجػػػػػػػػػػػػران 
 

 مً قػػػػد يكسػػػػر القيػػػػد أك يهػػػػول علػػػػى صػػػػن 
 

 فاىػػػػػدأ صػػػػػغيرم فػػػػػإف القػػػػػدس عائػػػػػدةه 
 

 المػػػػػػوت كالعػػػػػػدـً مهمػػػػػػا تمػػػػػػادل جنػػػػػػوف  
 

 له إف خػػػانني الشػػػعر فػػػي حزنػػػي فلػػػي أمػػػ
 

 أف يهػػػػػػدر الشػػػػػػعر كالبركػػػػػػاف مػػػػػػن قلمػػػػػػي 
 

 

 

 

 
  

                                                 

 .22/10/2000العدد:  قاىرة،ال جريدة األىرام، *
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 *راياتنا ملٌونة
 عائشة الدباغ

 

ـي من بالد الغربً   جاءىٍت شراًذ
 من شرؽو قريبٍ 

 لتمارس العدكاف في كطنو حبيبٍ 
 لنا كقد اغتيًصٍب! حق

 جاءى العدكٌ 
 شٌذاذي آفاؽو منى األكغادٍ 

 زىرىعى البالءٍ 
 كبصفحًة الخدين كفّّ للشقاءٍ 

 سرطانيوي استشرل بكلّْ خليَّةو 
 سىرىقوا البػىلىدٍ 

 كالفرحةى الجىٍذلى من األطفاؿ
 زرعوا الدَّمارٍ 

 

 كمن البيوًت اآلمنةٍ 
 قد صادركا البىسىماًت كاألقواتٍ 

ٌلفوا إخوانػىنىا  بل خى
 أقداميهم ىي عاريةٍ 

  -يا لألىسىى-كثيابهم 
 فواجًع كالرزايا باليةٍ لوفي ال

                                                 
 .2005 ، دمشقمركز الراية ، 52فرح السنابل، ص ديوان  ،الدباغ، عائشة *
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 نىصىبه ىنا.. كىناؾ مىٍخمىصىةه..
 دموعه في عيوًف األمهاتٍ 

 كنواحي ثكلىى تكنمي اآلىاتً 
 تحتضني الرضيعٍ 

 كميخىيَّماٍت!!
 كالقدسي باركىهىا اإللىوٍ 

 أىضحٍت مراتعى للغزاٍة!
 

 أين الكرامةي كاألماف؟
 مات السَّالـٍ 

"فمجازري الٌسٌفاًح "شا  ركفو
 !سىٍت أىرضى السالـٍ د دنَّ ق

 أين الدكاءي؟
 كفي النفوًس مرارةه 

 في العظًم.. تحتى العظمً 
 كىٍخزه كاإلبػىٍر!

 

 ىذا نزاعي الموًت لكٍن لٍن نموتٍ 
 كسنستردُّ الحقَّ يومان عن قريبٍ 

  الطفلي صار مناضالن ف
  شابي أضحى غاضبان الك 

 كالكهلي باتى مردّْدان حبَّ الوطنٍ 
 كسيرحلوفٍ 
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 األجانبي فهيمي 
 ..يرحلوفٍ 

 كاالنتفاضىةي تنتًصٍر!
!  كتدكؿي دكلةي غاًصبو
 كفلوؿي شرٍّ تندًحٍر! 

 ٍدًس" حرَّةن عودي نػىٍفحي "القيك 
 " ةفي "الناصر 

.."  في "بيتى لحمو
 من جديٍد..
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 *فضاء األغنيات

 المتوكل طو
 

 كابتدأٍت حكاياتي الصّْغار
 تصاعىدٍت فينا حجارتيهمٍ 

 تىرٌنقى السيٌماؽي مٍن دًمًهمٍ  صدًر الجباؿً كفي 
 كظلوا في فضاًء األيغنياتً 

 .أك حىبل التراٍب. أمينىها السرّْمٌ 
***** 

 كتجمَّلت أيامينا برصاًص كحشو طائشو 
 كازدانت الجىبهاتي بالجرًح السخيٌ 

 كلىم تزٍؿ في كل يوـو 
 .تستجيبي لنا المدائني كالقباٍب.

***** 
 من صفيح الجمرً ، المىدارًس كالكناًئسً يتدٌفقوفى من 

 من ألًق البيادًر كالخوابي كالجوامعً 
 من باب الحوارم كالنوافذً ، من جداًر الحوشً 

 يىخرجوف، ييحاصركنكى أيٌها المحتلُّ 
 خلفى ظهًرؾى  ،تلقاىيم أمامكى 

، ، يطلعوفى إليكى من عينيكى  من شفتيكى
، ، من أذنيكى ، من أثواًب قلًبكى  من يديكى

، كمن ، فرًاشكى ، من ًسالحكى  من مناًمكى

                                                 
  .1989ر الكاتب، القدس دا ،31، ص  طو، ادلتوكل، "فضاء األغنيات" *
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.. ،يىطلعوفى   ييحاصركنىكى
 يىرفعوفى النجمى ألوانان 

 كيهتفي فيهمي كىىجي الظهيرةً 
 الوىىمى القديمى  ،يحرقوفى سماءؾى 

 كيكسركفى الحٍظرى 
 يهدري في صخور الكفّْ بيركافي اللهيبً 

 ال مجاؿ أماـ ريعًبكى .. كييلهبوفى األرضى تحتكى 
 .في الصحارل كالسراٍب. بعيدان غيرى أٍف تمضي 
***** 

: إنا عندى باًب القدسً   ككيفى نقوؿي
 كالعيربافي قد ىىربتٍ 

؟! ٌلتها لتيصبحى أكرشليمى الهيكلى المزعـو  كخى
 رال تأمن لهٍم كىيمي سبايا العص

 حىصّْن خىندؽى األزىارً 
 كافتح ثوبكى العربي لألطفاًؿ كالشعراءً 

 ذ زىورى دمائًناكىخي ، أطًلق سٌر أعشاًب اليدينً 
 كارفٍع نجوـى القدسً 
 لم نتعٍب كلم نتعبٍ 

***** 
 -كلم يكنٍ - لم يبتدئ بعدي النشيدي 

 مىٍجدي النارً  ل كل ىذم األرضً إٍف لم ييشعٌ 
 إف لم تكتمل في القدس أغنيتي

 ..كآياتي السحابٍ 
***** 
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 يا أيٌها الميحتلُّ 
 ماذا قد تقوؿي البنكى المولود:

 ؟!"عمرؾى يوـى أمسو ي"إني قد ذبحتي شب
 كتقوؿ البنتكى الصغيرًة:

 ؟!"سيهاٍت لٌما تفٌجر رأحكترنٌ  قد قتلتي طيفيلةن عربيةن  ،"يا فتاتي
:  كتقوؿ البن أخيكى

 .."كالذم فيًو تناـ "إني قد نسفتي اليوـى بيتان 
:  كتقوؿي في فخرو ألمكى
 ..عجوزان" "قد سجنتي اليوـى امرأةن 

 أك تقوؿي ألختكى الكبرل:
 "..مؤخران بعضى النساءً  "اغتصبتي 

 تػيعىٌلمي في ىدكءو  كإنني أغلقتي مدرسةن "
 !!"بصحراًء الخرابٍ  كيفى يوًرؽي غصني زيتوفو 

***** 
 

 يا أيها العىربي اصرخٍ 
نيا  لسجنو أك لموتو  كال تأبوٍ  فٌجر الدُّ

 تعلَّم من فلسطينى الرجولةى  أك
 كانظر األطفاؿ ماذا يفعلوفى:

 بالحجارة للسماًء عيونهالقد أعادكا 
 كمن المقاليًع استفاؽ الكوفي 

 .كاألرضي استعادت من جراحهم الصواٍب.
***** 
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 فإني يىعريبيّّ  .عفوان.
 أضاء سراجيها ليلى السبيلً  قد علمتي بأفَّ أٌمتنا

 كلم تيعلّْمني المدارسي 
 أٌف اٌمتنا التي تحت النعاًؿ تحطُّ ىامتها

 .لتنكسر الرقاٍب.
***** 

 فإني ما نسيت القابعينى بسجنهم .عفوان.
 كالسائرين على مسامير الصليبً 

 ٍن تدٌلى تحتى أعواًد المشانقً كمى 
 أك تنامى العيشبي في شفتيو فعالن 

 .مثل الخضاٍب. كاألغاني من يديو تقاطرتٍ 
***** 

 عرؼي الشعبى الذمأفإني  ..عفوان 
 كالٌركائعى  اختزفى البطوالًت المهيبةى 

 كأصرخي من غيابكمي المريعً نما أبكي إ
 كصٍمتيكم ىذا دليلي جنازةو فيكمٍ 

 كأعشقي أف يكوفى العرسي في طرقاًتكم
 -كأنا امتدادي بيوًتكمٍ – كيحقُّ لي

 .ىذا العتاٍب.
**   **   ** 
 كتعاؿى كانظير
 "غزةى "إلى النخيًل بأرضى ".. جنينى "ي من ىالمقا كيف تمتدُّ 

 ،في جباًؿ النارً للمصانع ".. أريحا"كالمزارعي في 
 "قلقيليةٍ "حتى البرتقاؿي الحلوي في .. كاألشتاؿي في األغوارً 
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 كالميرمية في التالًؿ، كحٍولها الزيتوفي 
 "..بيتى لحمى "ك" القدًس الشريفً "ك "راـ اهلل"ك "البيرة"في 

 "الخليلً "ك "دكرا"بأرًض  إلى الكركـً العامراتً 
 "طولكرـو "لزىر ليموًف المشاتًل في ركابي .. الطرمّْ  "حلحوؿً "كلوز 

 الوفيرً  "سلفيتى "للخوابي الطافحاًت بخير 
 إلى الصليًب الطاىًر العذرم في مهًد المسيحً 

 "..بيت جاال"أك كنائسى " ماًر سابا"ك
 

 للصالًة بساحة األقصى الشريًف كقبًة الصخرةٍ 
 المساجدً في محاريًب  كالتسابيحي المنيرةي ، كصلبافي القيامةً 

 للركوًع على بساًط خليًل ربّْ العالمينى 
 في دركب االنتفاضةً  كيٌلها تمضي قوافل

 غيمة تمضي لغيماتو كتيرًعدي:
، صرخةي البعًث الرىيًب،  طوفافي نار، زالزؿه

 أك براكينه تهٌدري..
 !كتخسفي نجموي  مىٍن سيوقفها، ستخًسفيوي 

 كطهرى الدنيا فالناري أكؿي مىٍن أضاءى 
 ..البدايةي كالمآبٍ  كللنارً 

***** 
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 *اىد التاريخش
 عبد الرحمن العشماكم
 

   اٍسػػػػػػػًقني ًمػػػػػػػن مػػػػػػػاًء نىهػػػػػػػًر الكػػػػػػػوثرً 

ػػػػػػػػػػػدىرم  ػػػػػػػػػػػربىةن تىغسػػػػػػػػػػػلي عنٌػػػػػػػػػػػي كى  شى
 

ػػػػػدل  كاٍنطًلػػػػػق بػػػػػي فػػػػػي ميػػػػػاديًن الهي
 جج

 بحصػػػػػػػػػاًف المكريمىػػػػػػػػػاًت العىبقىػػػػػػػػػرم 
 ج

ٍعني كاقفػػػػػػػان كحػػػػػػػدم علػػػػػػػى  ال تىػػػػػػػدى
 

ػػػػػػزًف الػػػػػػذم لػػػػػػم يىعبيػػػػػػرً    مىركػػػػػػًب الحي
 ج

ٍعني خائفػػػػػػػػان مػػػػػػػػن حيليمػػػػػػػػي  ال تىػػػػػػػػدى
 

ػػػػػػػػهىرم  ػػػػػػػػي ييغػػػػػػػػذّْم سى  سػػػػػػػػاىران، ىمّْ
 ج

 أىسػػػػػػػػػأىؿي األىمجػػػػػػػػػادى عػػػػػػػػػن تاريًخنػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػى الصُّػػػػػػػػػػػوىرً    فتيرينػػػػػػػػػػػي منػػػػػػػػػػػو أىبهى
 

ػػػػػػػػػػػػلُّ الًعبىػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػةي مشرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كتيرينػػػػػػػػػػػػػى لوحػػػػػ ػػػػػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػػػػػا أىجى  نيًقشى
 

   المجػػػػػػػػػًد التػػػػػػػػػيكتيرينػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػورةى 

 بىػػػػػرزٍت فػػػػػي البيػػػػػًت عنػػػػػد الحجػػػػػرً  
 

 كتيرينػػػػي المسػػػػجدى األقصػػػػى الػػػػذم
 

بىػػػػػػػػرً    ظػػػػػػػػلَّ يػػػػػػػػركم خبػػػػػػػػران عػػػػػػػػن خى
 

 صػػػػػػامدان فػػػػػػي رحلػػػػػػًة الحػػػػػػقّْ التػػػػػػي
 

ًفظػػػػػػػػػٍت ىػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػػاءى األىثىػػػػػػػػػرمً    حى
 

 ثابتػػػػػػػػان كالجبػػػػػػػػًل الضَّػػػػػػػػخًم الػػػػػػػػذم
 

 كاجػػػػػػػػػػػوى األزىمػػػػػػػػػػػافى لػػػػػػػػػػػم ينػػػػػػػػػػػدىحرً  
 

   عاليػػػػػػػػػان كالكوكػػػػػػػػػًب الػػػػػػػػػدُّرمّْ فػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػبيحاًت األيفيػػػػػػػػػػػػػػًق المزدىػػػػػػػػػػػػػػرً    سي
 

 كابتهػػاًج الشػػمًس فػػي رىأًد الضُّػػحىى
 

 فػػػػػػػػػػػي نهػػػػػػػػػػػاًر األىمىػػػػػػػػػػػًل المنتظىػػػػػػػػػػػرً  
 

 أيُّهػػػػػػػا المسػػػػػػػجدي، مػػػػػػػا زلنػػػػػػػا نػػػػػػػرل
 

 شػػػػػػػػػاىدى التػػػػػػػػػاريًخ فػػػػػػػػػوؽى الًمنبػػػػػػػػػرً  
 ج

 أنػػػػػتى أقصػػػػػى أيُّهػػػػػا المسػػػػػجدي فػػػػػي
 

 داخػػػػػػػػػػًل القلػػػػػػػػػػًب عميػػػػػػػػػػقي األىثىػػػػػػػػػػرً  
 

 لػػػػػػػػم تػػػػػػػػزٍؿ تيلقػػػػػػػػي علينػػػػػػػػا خيطبػػػػػػػػةن 
 

 الصػػػػػػػػػادؽي لػػػػػػػػػم ينحػػػػػػػػػدرً لىفظيهػػػػػػػػػا  
 

 أيُّهػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػاسي اٍسػػػػػػػػػمىعوني إننػػػػػػػػػػي
 

 سػػػػػػػػػػػػػوؼ أىٍستىنًهضىػػػػػػػػػػػػػكم بالنُّػػػػػػػػػػػػػذيرً  
 

 أيُّهػػػػػػػا النػػػػػػػاسي اسػػػػػػػمعوا، إنٌػػػػػػػي أرل
 

ػػػػػػػػػػرىرً    نػػػػػػػػػػارى حػػػػػػػػػػربو قىػػػػػػػػػػذفٍت بالشَّ
 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 كأرل قىلػػػػػػػػػػػبى اليهػػػػػػػػػػػودمّْ الػػػػػػػػػػػذم
 

ػػػػػػػقىرً    لػػػػػػػم يػػػػػػػزٍؿ يىعًكػػػػػػػسي معنػػػػػػػى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػربو   ، ربمػػػػػػػػػػػػػػػاكأرل خيطَّػػػػػػػػػػػػػػػةى حى
 ج

ػػػػػػػػػػػػًذرً   ػػػػػػػػػػػػبقٍت كػػػػػػػػػػػػلَّ لبيػػػػػػػػػػػػبو حى  سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   كأرل دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةن ميحكىمى
 ج

 لػػػػػػػػػػػم تىػػػػػػػػػػػزٍؿ كاقفػػػػػػػػػػػةن لػػػػػػػػػػػم تىػػػػػػػػػػػديرً  
 

 ربمػػػػػػػػػا دارٍت بنػػػػػػػػػا نىحػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػرَّدىل
 ج

رً   ػػػػػػػػػػػػدى  لػػػػػػػػػػػػو رىضػػػػػػػػػػػػينا بحيػػػػػػػػػػػػاًة الخى
 ج

، أنػػػػػػػػػػا مىٍسػػػػػػػػػػجدكم  أيُّهػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػاسي
 

ػػػػػػرً    مسػػػػػػجدي المىسػػػػػػرىل لخيػػػػػػًر البىشى
 ج

 مػػػػػػػػػػرًَّت األحػػػػػػػػػػداثي بػػػػػػػػػػي داميػػػػػػػػػػةن 
 جج

رً    فأنػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ًكرًدىػػػػػػػػػػػػا كالصَّػػػػػػػػػػػػدى
 

 حالكػػػػػػػػػةو  لىهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن ظيلمػػػػػػػػػةو  يػػػػػػػػػا
 

ػػػػدل فػػػػي نىظىػػػػرم   سػػػػوَّدىت كجػػػػوى المى
 ججج

ػػػػبي حتػػػػى ًخلتينػػػػي  ضػػػػاؽى بػػػػي األىرحى
 ج

رً   ػػػػػػػدى  لػػػػػػػن أذكؽى الصَّػػػػػػػفوى بعػػػػػػػد الكى
 ج

 كطػػػػػػػػػواني البيػػػػػػػػػؤسي حتػػػػػػػػػى ىزَّنػػػػػػػػػي
 

ػػػػػػػػهمي األىبػػػػػػػػيُّ العبقػػػػػػػػرم   ذلػػػػػػػػك الشَّ
 

 أرسػػػػػػػػػػػػلى النػػػػػػػػػػػػورى إلػػػػػػػػػػػػى أٍرًكقىتػػػػػػػػػػػػي
 ج

 كًبغيػػػػػػػػػػػًث الحػػػػػػػػػػػقّْ ركَّل شػػػػػػػػػػػجرم 
 ج

 مػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػالحي الػػػػػػػػػدين إال فػػػػػػػػػارسه 
 ج

 شػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػن أزرم كجلَّػػػػػػػػى بصػػػػػػػػرم 
 جج

 قػػػػػػػادني كالليػػػػػػػلي مسػػػػػػػكوبه علػػػػػػػى
 

ًسػػػػػػػػرً    سػػػػػػػػاحتي كالمػػػػػػػػوجي لػػػػػػػػم يػىٍنحى
 جج

 غسػػػػػػػػػلى الشػػػػػػػػػاطىءى مػػػػػػػػػن أدرانًػػػػػػػػػوً 
 

 كرمػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػوم بػػػػػػػػػأغلى الػػػػػػػػػدُّرىرً  
 ج

 كأرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقةن 
 جج

 كصػػػػػػػػػػػفاءن فػػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػػين القمػػػػػػػػػػػرً  
 

 ليػػػػػػػػت أيَّػػػػػػػػامي ىنػػػػػػػػا قػػػػػػػػد كقفػػػػػػػػتٍ 
 ج

 عنػػػػػػػػػد ريمػػػػػػػػػًح الفػػػػػػػػػارًس المنتصػػػػػػػػػرً  
 

 ليتىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، لكنَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمنيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

رً    قػىتػىلىٍتهػػػػػػػػػػػػػا غىػػػػػػػػػػػػػدرىةه مػػػػػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػػػػػدى
 ج

 كأرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقةن 
 

 كصػػػػػػػػػػػفاءن فػػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػػين القمػػػػػػػػػػػرً  
 

 كىعػػػػػػػػػػدي بًلفيػػػػػػػػػػورى الػػػػػػػػػػذم صػػػػػػػػػػيَّرني
 ج

ػػػػػػػػػزىرً    كسػػػػػػػػػبايا الفيػػػػػػػػػرًس عنػػػػػػػػػد الخى
 ججج

 أيُّهػػػػػػػػا النػػػػػػػػاسي أىفيقػػػػػػػػوا، كارحمػػػػػػػػوا
 

 أمىػػػػػػػػػػػالن فػػػػػػػػػػػي قلبػػػػػػػػػػػيى المينصىػػػػػػػػػػػًهرً  
 جج

 أىنفػػػػػػػػػػػسه مػػػػػػػػػػػا يىهػػػػػػػػػػػودي الغىػػػػػػػػػػػدر إال 
 ج

ػػػػػػت فػػػػػػي حقػػػػػػدىا الميسػػػػػػتىًعرً    غيًمسى
 ج

 لػػػػػػػػػػػم أزٍؿ أشػػػػػػػػػػػربي كأسػػػػػػػػػػػان ميػػػػػػػػػػػرَّةن 
 

 ًمػػػػػػػن رزايػػػػػػػاىم كأشػػػػػػػكو ضىػػػػػػػجىرم 
 

ػػػػػػػػػػلبوني نعمػػػػػػػػػػةى األمػػػػػػػػػػًن التػػػػػػػػػػي  سى
 

 حىفظػػػػٍت قػػػػدرم كصػػػػانٍت جػػػػوىرم 
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكىلىهم قنبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   زىرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ىى
 ج

 فاحػػػػػػذىركا ًمػػػػػػن صػػػػػػوتًها المينفجػػػػػػرً  
 

 مػػػػػػػػػػػا يىهػػػػػػػػػػػودي الغػػػػػػػػػػػدًر إالَّ عيملىػػػػػػػػػػػةه 
 

ػػػػػػػػػت    فيهػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػركؼي البىطىػػػػػػػػػرً نيًقشى
 

 عيملىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه زائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه، قيمتيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

يًسػػػػػػػػرً    فػػػػػػػػي تضػػػػػػػػاعيًف الرّْبػػػػػػػػا كالمى
 

 مسػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػى أنػػػػػػػا، أيخبػػػػػػػريكم
 ج

 أننػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال أىنثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي للخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  
 ج

 مىػػػػػػػنهجي اإلسػػػػػػػالـً عنػػػػػػػدم كاضػػػػػػػحه 
 جج

رً   ػػػػػػػػػػػدى  فبػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػمو عػػػػػػػػػػػن المنحى
 ج

 كبػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػلكي دىربى المجػػػػػػػػػػد، ال
 ج

ػػػػػػػػػرً أ   شػػػػػػػػػتكي ًمػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػوًكًو كالحيفى
 

 مػػنكم، ىػػو الشَّػػهمي الػػذمصػػاحبي 
 ج

ػػػػػػػػػرً    يجعػػػػػػػػػلي الغيصػػػػػػػػػنى قريػػػػػػػػػبى الثَّمى
 

 صػػاحبي مػػنكم ىػػو الحػػادم الػػذم
 

ػػػػػػػػرً    ييسػػػػػػػػًمعي القيػػػػػػػػدسى نشػػػػػػػػيد الظَّفى
 ج

 ييرينػػػػػػػػي غىفلىػػػػػػػػةن  صػػػػػػػػاحبي، مىػػػػػػػػن ال
 جج

بهػػػػػػػػػػػػػػػػةى المنكًسػػػػػػػػػػػػػػػػرً    كييرينػػػػػػػػػػػػػػػػي جى
 ج

 صػػػػاحبي مىػػػػن يحمػػػػلي القػػػػرآفى فػػػػي
 جج

 قلبًػػػػػػػػػػًو يكسػػػػػػػػػػري بػػػػػػػػػػابى الضَّػػػػػػػػػػجىرً  
 ج

 أىبػػػػػػػيّّ لػػػػػػػم يػىػػػػػػػزىؿصػػػػػػػاحبي طفػػػػػػػله 
 ج

ػػػػػػػػػرً    ييسػػػػػػػػػمع الػػػػػػػػػدنيا غنػػػػػػػػػاءى الحىجى
 جج
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 *ثورة فلسطين
 برىاف الدين العبوشي
 

  مػػػػػػٌرت يػػػػػػداؾ علػػػػػػى الزمػػػػػػاف األغبػػػػػػرً 
 

 أحمػػػػػػػػػرً  فمحػػػػػػػػػت دياجيػػػػػػػػػو بكػػػػػػػػػفٍّ 
 

 كىرىنىػػػػػػٍت إليػػػػػػك فقمػػػػػػت تلػػػػػػثم ثغرىػػػػػػا
 

 عػػػػػػذرً يي  الحبيبػػػػػػةً  كمػػػػػػن افتػػػػػػدل ثغػػػػػػرى 
 

 فػػػػوؽ الهػػػػاـ تسػػػػبح بالػػػػدما كمشػػػػيتى 
 

 أبتػػػػػػرً  سػػػػػػيفو  بحػػػػػػدّْ تلقػػػػػػى الػػػػػػرؤكس 
 

 قنابػػػػػػػػػػػل المسػػػػػػػػػػػتبدٌ  لغػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػومٌ 
 

 ف لػػػػػػػػم تكلمػػػػػػػػو بهػػػػػػػػا لػػػػػػػػم تنصػػػػػػػػرً إ
 

 نا نىػػػػٍدبي الملػػػػوؾ كلػػػػم يفػػػػدٍ دً ٍجػػػػلػػػػم يي 
 

 ناف األخػػػػػػػػػزرً بالًسػػػػػػػػػ دٍ ؤيَّػػػػػػػػػلػػػػػػػػػم يي  فٍ أ
 

 قسػػػػػموا الػػػػػبالد كأنمػػػػػا ىػػػػػي ملكهػػػػػم
 

 ككأننػػػػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػػػػا قنػػػػػػػػػػػاع المشػػػػػػػػػػػترم
 

 منحػػػػػػػػوا صػػػػػػػػعاليك اليهػػػػػػػػود ثغورنػػػػػػػػا
 

 رً ًفػػػػػػػػػػقٍ كرمػػػػػػػػػػوا إلينػػػػػػػػػػا بالصػػػػػػػػػػعيد المي 
 ٍِ 

 نزلػػػػػػػػػػت علينػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػازالت قػػػػػػػػػػذائفان 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػدافعان كبوارجػػػػػػػػػػػػػػػان كػػػػػػػػػػػػػػػاألٍبحيرً 
 

 كالشػػػػػعب كالجبػػػػػل األشػػػػػمّْ نفوسػػػػػهم
 

 كالشػػػػػعب يسػػػػػتهزم بػػػػػذاؾ كيػػػػػزدرم
 

 مػػػػػػػػػػا للعركبػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػم تثػػػػػػػػػػر لكرامػػػػػػػػػػةو 
 

 كأيػػػػػن ذكك العديػػػػػد األكثػػػػػرً  ىتكػػػػػتٍ 
 

 فلػػم أجػػد الحيػػاةى  قسػػمان لقػػد عشػػتي 
 

 كػػػػػػالموت أجػػػػػػدر بػػػػػػالكريم األزىػػػػػػرً 
 

 قضػػػػػػيةن  غيػػػػػػرؾ ال يحػػػػػػلٌ  يػػػػػػا شػػػػػػعبي 
 

 أدىػػػػػػػرً  ةى سػػػػػػػتٌ  بهػػػػػػػا األىػػػػػػػواءي  لعبػػػػػػػتٍ 
 

 كالػػػػػدما بػػػػػاعوا حمػػػػػاؾ كأنػػػػػت تنظػػػػػري 
 

 تجػػػػػرم كعيشػػػػػك كػػػػػالظالـ األكػػػػػدرً 
 

 كذكك الجاللػػػػػػػة كالسػػػػػػػمو سػػػػػػػالحهم
 

 لمسػػػػػػػػػػػػػتنكرً إف أرغمػػػػػػػػػػػػػوا برقيػػػػػػػػػػػػػة ا
 

 إف الػػػػػػػػػػػػػػبالد إذا جفاىػػػػػػػػػػػػػػا أىلهػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كاألقربػػػػػػوف عىنىػػػػػػٍت إلػػػػػػى المسػػػػػػتعمرً 
 

 دكنػػػك كالسػػػالح فػػػال أرل يػػػا شػػػعبي 
 

 دكنػػػػػػػو فػػػػػػػي األعصػػػػػػػرً  منجػػػػػػػاة عػػػػػػػزٍّ 
 

 
 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 *المسجد األقصى
 محسن الخياط

 
 كإف أحرقوه.. كإف ىدموه

 سأبنيو من لبنات الدماء
 كصخر الفداء

 كأرفع من أضلعي من براء
 يردد في الكوف أسمى دعاء

 أمد لو في رحاب السماء
 ذنة للوجودئذراعي م

 كعيٌني بابين للداخلين
 لركب الضياء طريقان كصدرم 

 

 سالـ عليك مصلى العصور
 الليالي تسير تيصاف بثأر

 سالـ عليك كأمنه كنوري..
 سالـ عليك..سالـ عليك

 

 كإف حطموؾى تركنا لهم حائطان للبكاء
 سيبكوف حتى ينوحى الفناءي على دمعهم

 على كعدىم كيبكوف ملءى مركرى الزكاؿ
 كيعلو كيعلو بناؤؾ عبر الدىور

                                                 
 .2009 دمشق، اذليئة العامة السورية للكتاب،  77"، ص القدس: ذاكرة فنية عربيةمد، "زل ،منصور *
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 تحطم منك الجدار فنحن الجدارا ما إذ
 كنحن البناة لصرح النهار
 في يـو تراه خطى الثائرين

 .يرد السالـ مع العائدين
  



- 425 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

464 
 

 *حبيبة السماءيا يا قدس 
 محمود حسن إسماعيل

 

 كعادت الطيوري في السماءٍ 
 فلم تجد في القبة الضياءٍ 

 الدعاءٍ ال صدل التراتيل ك  كال
 :فهزت األكتار بالنداءٍ 

 يا حبيبة السماءٍ  يا قيدسي 
 كباركي الحياةٍ  قومي إلى الصالةٍ 

 

 م التسبيح في المآذفدكردٌ 
 كأيقظي األجراس في المدائن

 ال تهادنيك ككبرم اهلل.. 
 قومي إلى الصالة كباركي الحياة

 

 ال توقفي الدعاء للرحمنٍ 
 مهما لقيت من أذل الشيطافٍ 

 ردم عليو إثمو كقومي
 ككاصلي الحديث للنجوـً 

 فيك خطا اإلسراءٍ  فلم تزؿ
 سابحة في الطهر كالضياءٍ 
 يا قدس يا حبيبة السماءٍ 

 قومي إلى الصالة كباركي الحياة
                                                 

 .2009 دمشق، اذليئة العامة السورية للكتاب،  74"، صالقدس: ذاكرة فنية عربيةمنصور، زلمد، " *
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 ةٍ كلم تزؿ أسوارؾ الحزين
 ةٍ تصغي إلى أقداسها الدفين
 كلم تزؿ مناجياتي الرسلً 

 اىر منذ األزؿً طالفي أفقك 
 ما زاؿ صوتي اهلل في فضائكٍ 

 كاألنبياء في صدل ندائكٍ 
 الصالة كباركي الحياةقومي إلى 

 

 قومي كمهما اشتدت الجراح
 فكلُّ ليلو بعده صباح

 ةٍ سكين هككلُّ ىوؿ بعد
 نةٍ تمحو ظالـ البغي كالضغي

 كالحياة ككترجع الشفاه.. للشد
 قومي إلى الصالة كالترتيل كالدعاء

 .يا قدس يا حبيبة السماء
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 *يا أكلى القبلتين
 علي الكيالني

 
 القبلتينيا أكلى 

 يا ثالث الحرمين
 ستبقى قبلتنا األكلى

 كاألقصى المبارؾ حولو
 كستبقى لنا الدكلة العربية

 العربية فلسطين
 

 كعيوننا عليك ..رنا البنادؽدفي ص
 كأركاحنا تفديك ..كبيوتنا خنادؽ

 صوبةغم ييا مسرل الرسوؿ لن تبق
  .كلن نرضى بحلوؿ إال بقدس العركبة

 
 

  

                                                 
 .2009 دمشق، اذليئة العامة السورية للكتاب 54، 53"، ص القدس: ذاكرة فنية عربية" منصور، زلمد ، *
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 *مصرع البطل
 كماهلل البدعبد 

 
 يا ركابي القدس نادم
 كانشدم لحن الجهاد
 قد مألنا األرض جندان 

 سئموا عيش الرقاد
 

 

 *يا قدس
 كليم حسواني

 
 لصالةلقدس كم أتوؽ  يا

 حيث الرجاء في ترابك الحبيب
 أال انهضي كحطمي قيد الطغاة
 كأرجعي ألىلو الوطن السليب

 

  

                                                 
 .2009 دمشق، اذليئة العامة السورية للكتاب،  39"، ص القدس: ذاكرة فنية عربيةمنصور، زلمد ، " *
 .2009 دمشق، اذليئة العامة السورية للكتاب، 52"، ص القدس: ذاكرة فنية عربيةمنصور، زلمد ، " *
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 *رسالة إلى أمي
 صباح الدين كريدم 

 
 يا أمي، كلما سقط السيف العربي لماذا
 جاللها الرىيب ـ المذابح العظيمة، بكلّْ تتقدٌ 

 ؟فيضانان من الدـ كاألشالء
 

 ىوالكو ..في بغداد
 الصليبيوف ..في القدس

 محاكم التفتيش ..في األندلس
 (بيغن) ..في دير ياسين

 !العربي (شاركف) طابور.. في صبرا كشاتيال
 

 ؟كأجسادناوف في دمنا غي لً لماذا يى 
 ؟!لماذا يسقط العربي
 العشرين نالماذا جاءنا في قرن

 أكلئك التوراتيوف األغراب
 بلغاتهم الكثيرة كحاخاماتهم

 ؟بأحقادىم ككل مهاناتهم القديمة
 ليجعلوا من تلك البالد الوديعة 

 التي اسمها فلسطين
 ؟!)غيتو( كبيران لهم

                                                 
 .1986منشورات احتاد الكتاب العرب  ،252ص ادلقاومة يف األدب"، " رلموعة من ادلؤلفني، *
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 ..طينيين باسم التوراة كالسالـٍ سيقتلوف الفل
 كالمخيمات (صور)ك (صيدا)ك (بيركت)يهدموف 

 ..باسم التوراة كالسالـٍ 
 يتقدموف في بالدنا

 ..باسم التوراة كالسالـٍ 
 !ىل السالـ يا أمي سالـ اإلبادة الشاملة؟

 

 ينادكف بالسالـ
 يقيموف لنا المذابح العظيمة..

 ؟ىل إلههم، يا أمي، عدكّّ إللهنا
 "؟!القتل"ىل السالـ في العبرية البالية، يعني: 

 

 اؤنادمتى يا أمي نخلع ىذا التاريخ الذم يفصّْلو لنا أع
 كينهض السيف العربي

 شامخ فقير بيد بطلو 
 (صالح الدين)أك  (عقبةك )أ (خالدػ )ك

 ..إلى ىذم األرض المباركةٍ  ليعيد السالـى 
 ..نةٍ لينشر السالـ في أركاحنا كالرايات الملوٌ 

  ..أينما كاف .لنقوؿ لإلنساف
 كمن القلب:

 .."يا أخي"
 

1982 
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 *معذرة يا قدس
 حسن طالب الزريقي

 

 

 ذرمسػول عػ لػي فمػا كاعذرنيدع اللـو 
 

 فػػػػإني علػػػػى عهػػػػدم كإف كنػػػػت ال تػػػػدرم 
 

؟ ال كنػػػػتي بعػػػػدىا                     كتحسػػػػب أنػػػػي بعػػػػتي
 

 حييػػػػػتي كال كانػػػػػت يػػػػػدم ملكػػػػػٍت أمػػػػػرم 
 

 إننػػػي يػػػا قػػػدس مثلػػػك فػػػي األسػػػى ىبلػػػ
 

 دموعي على خدم كشػكوام فػي صػدرم 
 

ٌبلػػػػػػػػػػػٍت بالغػػػػػػػػػػػلّْ دكف تػػػػػػػػػػػرٌحم                   يػػػػػػػػػػػدم كي

    كرجلػػػي فػػػي الظلمػػػاء داسػػػت علػػػى جمػػػرً  

 كرامػػػػػػٍت ضػػػػػػلوعي أف تفػػػػػػيض بصػػػػػػرخة
 

 كلكػػػػػػػن حيػػػػػػػائي رد كفػػػػػػػي علػػػػػػػى ثغػػػػػػػػرم 
 

 كحاكلػػػػػػتي أف أبقػػػػػػى طػػػػػػويالن فهٌشػػػػػػمتٍ 
 

 صػػػػػػػبرمصػػػػػػػالفة آالمػػػػػػػي حيػػػػػػػائي علػػػػػػػى  
 

 ان يأزاحػػػػػت يػػػػػدم كاىتػػػػػاج صػػػػػوتي مػػػػػدكٌ 
 

 فػػػػي جهػػػػرم صػػػػٍرخاتي كبالغػػػػتي  كأطلقػػػػتي  
 

 كقلػػػػػػػػػػتي لطيػػػػػػػػػػبو قػػػػػػػػػػد كثقنػػػػػػػػػػا بثلٌػػػػػػػػػػةو 
 

 ينػػػادكف باسػػػم القػػػدس، بػػػاعوه فػػػي السػػػرّْ  
 

ـٌ جفػػػػٍت؟ كأخمػػػػدتٍ   أظنػػػػوا بحػػػػور الػػػػد
 

؟   حجػػػػػػػػارة نػػػػػػػػار فػػػػػػػػي يػػػػػػػػدم بطػػػػػػػػل ًغػػػػػػػػرّْ
 

 ج    أظنػػػػػػػوا فلسػػػػػػػطين اسػػػػػػػتكانت ألمرىػػػػػػػا

 بيػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػرّْ كىانػػػػػػػػػت عليهػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػها  
 

 تمػػػػػادكا.. فلسػػػػػطين اسػػػػػتطاعت بعزىػػػػػا
 

 علػػػى ىيجػػػػاف البحػػػر فػػػػي غضػػػب البحػػػػرً  
 

 كحػػػٌق الػػػذم أسػػػرل إلػػػى القػػػدس عبػػػده
 كبػػػػارؾ حػػػػوؿ القػػػػدس مػػػػن عظػػػػم القػػػػدرً              ج

 

 ج         بحػػػػػػػػػػور دـ األخيػػػػػػػػػػار تبقػػػػػػػػػػى رطيبػػػػػػػػػػة

 كإف كقفػػػػػػٍت بعػػػػػػض البحػػػػػػور فلػػػػػػم تجػػػػػػرً  
 ج

 كعػػػػػػػػزُّ فلسػػػػػػػػطين الػػػػػػػػذم حلمػػػػػػػػوا لػػػػػػػػو
 ضػػػػياعان سػػػػيبقى فػػػػي سػػػػما األنجػػػػم الزٍىػػػػرً          ج

 ج

 

                    
                     

  
                                                 

 .2011، دار اخلياط، دمشق40ص أحالم العودة"، "ديوان  الزريقي، حسن طالب، *
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 *بنات القدس
 طلعت المغربي

 

 أقصػػػػػػاكم اآلف يػػػػػػدمى.. مػػػػػػن يخلصػػػػػػو
 

 ؟مػػػػػػػػن بػػػػػػػػين قبضػػػػػػػػة إخػػػػػػػػواف الشػػػػػػػػػياطينً  
. 

 ؟مػػػػن ينقػػػػذ الطفػػػػل؟ مػػػػن يرثػػػػى لسػػػػيدةو 
 

 ؟مػػػػن يػػػػرحم الشػػػػيخ مػػػػن غػػػػارات صػػػػهيوفً  
 

 فػػػػػػػي القػػػػػػػرآف ال تهنػػػػػػػوا اهلل قػػػػػػػد قػػػػػػػاؿ
 

ػػػػػػػػػ   ٍلمى مػػػػػػػػػنهم ذاؾ يرضػػػػػػػػػينيكتطلبػػػػػػػػػوا السَّ
 

 لكننػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػي قلنػػػػػػػػػػػػا مبػػػػػػػػػػػػادرة
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػفق الكػػػػػػػػػػػػػػػل منػػػػػػػػػػػػػػػا كالمجػػػػػػػػػػػػػػػانينً  
 

 فػػػػػػػي كػػػػػػػل يػػػػػػػـو لهػػػػػػػم قتػػػػػػػل كمجػػػػػػػزرة
 

 كنحػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػي كفنػػػػػػػػػػػا أغصػػػػػػػػػػػاف زيتػػػػػػػػػػػوفً  
 

 قتػػػػػػػػػػػػػل كذبػػػػػػػػػػػػػح كتشػػػػػػػػػػػػػريد كمعتقػػػػػػػػػػػػػل
 

 حػػػػػػػػػرب اإلبػػػػػػػػػادة للشػػػػػػػػػعب الفلسػػػػػػػػػطيني 
 

 كال لعػػػػػػػػػػػبه  منػػػػػػػػػػػذ الطفولػػػػػػػػػػػة ال لهػػػػػػػػػػػوه 
 

 ينػػػػػػػػػػػػػيللشػػػػػػػػػػػػػهادة يػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػي تربٌ بػػػػػػػػػػػػػل  
 

 إف الحيػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػع اإلذالؿ منقصػػػػػػػػػػػػػة
 

 كالمػػػػػػػوت خيػػػػػػػر لنػػػػػػػا مػػػػػػػن ذلػػػػػػػك الهػػػػػػػوفً  
 

 إف اليهػػػػػػػػػػود ىػػػػػػػػػػم األرجػػػػػػػػػػاس كلهػػػػػػػػػػم
 

 ال شػػػػػػػػػػيء عػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػتلهم أمػػػػػػػػػػاه يثنينػػػػػػػػػػي 
 

 إف جػػػػػاءكم جسػػػػػدم أمػػػػػاه فاصػػػػػطبرم
 

 ينػػػػػػػػػػػيللحػػػػػػػػػػػور عنػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػرش زفٌ  
 

 كذا طلبػػػػي" اهلل قػػػػد قػػػػاؿ "مػػػػن يشػػػػرم
 

 راح يشػػػػػػػػػػػريني إنػػػػػػػػػػػي ارتضػػػػػػػػػػػيت كريمػػػػػػػػػػػان  
 

 فرحػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػألتقي برسػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل كا
 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ هلل يػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػي فخلينػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 إلػػػػػػػى الجنػػػػػػػػاف تتػػػػػػػػوؽ الػػػػػػػػنفس راغبػػػػػػػػة
 

 مػػػػػػػػػن دكنهػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػاه يرضػػػػػػػػػيني شػػػػػػػػػيءال  
 

 و كراح االبػػػػػػػػػػػػػػػػن منصػػػػػػػػػػػػػػػػرفان ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػعى فودٌ 
 

 كجنػػػػػػػػػة الخلػػػػػػػػػد قالػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػوؼ يػػػػػػػػػأتيني 
 

 إف كانػػػػػت اليػػػػػـو قػػػػػد جفػػػػػت عػػػػػركقكمي 
 

 مػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػدماء خػػػػػػػػػػذكىا مػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػراييني 
 

 اآلف عػػػػػن شػػػػػرفي يفػػػػػاتركوني أحػػػػػامأك 
 

 عػػػن حرمػػػة المسػػػجد األقصػػػى كعػػػن دينػػػي 
 

 تقػػػػػػوؿ فػػػػػػداء القػػػػػػدس أكردتػػػػػػيريػػػػػػمه" "
 

 إنػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػئمت حيػػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػػذؿ كالهػػػػػػػػػػوفً  
 

 رخػػػػػػػػيص كركحػػػػػػػػي اآلف أبػػػػػػػػذلها يدمػػػػػػػػ
 

 أمػػػػػػػوت فػػػػػػػي اهلل كػػػػػػػي يحيػػػػػػػا ىنػػػػػػػا دينػػػػػػػي 
 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 يػػػػػػػػػا رب أقوامنػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد فرقػػػػػػػػػوا شػػػػػػػػػيعان 
 

 كجيلُّهػػػػػػػػػػم قػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػيس األمػػػػػػػػػػر يعنينػػػػػػػػػػي 
. 

 يػػػػػػػػػػػا إلهػػػػػػػػػػػي غيػػػػػػػػػػػر آيسػػػػػػػػػػػةو لكننػػػػػػػػػػػي 
 

 صػػػػوت مػػػػن الخلػػػػد فػػػػي األسػػػػحار يػػػػأتيني 
 

 يإف الشػػػػػػػػػػهادة حقػػػػػػػػػػان منتهػػػػػػػػػػى أملػػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػن بػػػػػػػػاع دنيػػػػػػػػا بػػػػػػػػأخرل غيػػػػػػػػر مغبػػػػػػػػوفً  
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػو العركبػػػػػػػػػػػػػػة للشػػػػػػػػػػػػػػيطاف بػػػػػػػػػػػػػػاعوني  !القدس في األسر نادل من يخلصني؟
 

 أنػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػير أنػػػػػػػػػػػاديكم كأطلػػػػػػػػػػػبكم
 

 بنػػػػػػػػػػو قريظػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي األغػػػػػػػػػػالؿ سػػػػػػػػػػاقوني 
 

 معتصػػػػمو إف أجػػػػدبت أرضػػػػكم مػػػػن كػػػػل 
 

 بنػػػػػػػػػات القػػػػػػػػػدس تفػػػػػػػػػديني مفػػػػػػػػػإف ىػػػػػػػػػذ 
 

 إف أجػػػػدبت أرضػػػػكم مػػػػن كػػػػل معتصػػػػمو 
 

 ىػػػػػػػػػػػػو الجبػػػػػػػػػػػػار يكفينػػػػػػػػػػػػي يفػػػػػػػػػػػػاهلل ربػػػػػػػػػػػػ 

 

 يػػػػا قػػػػدس صػػػػبران جيػػػػوش النصػػػػر قادمػػػػة
 

 قلوبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اآلف تغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبراكينً  
 

 سيشػػػػػػػػػرؽ الفجػػػػػػػػػر يومػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػا بأمتنػػػػػػػػػا
 

 الػػػػػػػذؿ يػػػػػػػا كػػػػػػػل الشػػػػػػػياطينً  يلػػػػػػػن نرتضػػػػػػػ 
 

 سيشػػػػػػػػػرؽ الفجػػػػػػػػػر يومػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػا بأمتنػػػػػػػػػا
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعيد أنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمجػػػػػػػػػػػػػػػػػاد حطػػػػػػػػػػػػػػػػػينً  
 

 ينقػػػػػذنا (صػػػػػالح الػػػػػدين)يومػػػػػان سػػػػػيأتي 
 

 يحػػػػػػػػرر القػػػػػػػػدس مػػػػػػػػن أيػػػػػػػػدم المالعػػػػػػػػينً  
 

 ينقػػػػػذنا (صػػػػػالح الػػػػػدين)يومػػػػػان سػػػػػيأتي 
 

 أظنػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػوؼ يػػػػػػػػػػأتي مػػػػػػػػػػن فلسػػػػػػػػػػطيني 
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 *ماهأقدساه يا 
 مصطفى الجزار

 
 ػاهي القػػػػػػػػػدس ربػٌػػػػػػػػػ قيػػػػػػػػػودى  فػػػػػػػػػكَّ  اهي ربٌػػػػػػػػػ

 

 فػػػػػػػػي حنػػػػػػػػػػػاياهي  فالقلػػػػػػػػب ينػػػػػػػػزؼ شػػػػػػػػوقان  
 

 في الكوف منتشران  ىعاد نور الضحما 
 

 بػػػػػػػػين الزىػػػػػػػػور كقػػػػػػػػد حلػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػا اآلهي  
 

 أسفػػػػيا أبكػػي عليػػك اليػػـو ك  يػػا قػػدسي 
 

 كاللػػػػػػػػػػػػػحد كاراهي  ىمضػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػهيدو  ىعلػػػػػػػػػػ 
 

 أبكي عليك كىذم العػين مػا دمػػػػػػعت
 

 ػاهي غائػػػػػػػػػػػػػػب قلبػػػػػػػػػػػػػػي تمنػٌػػػػػػػػػػػػػػػ ىإال علػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 أبكػػػي عليػػػك كسػػػاؿ الػػػدمع منهػػػػػػػػػػػمران 
 

 ػاهي كنبػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػزف لػػبػػٌػػػػػػػػػفػػػػػػػػػوؽ الرمػػػػػػػػػاؿ  
 

 لبكػػي عليػػك بكػػاء الطفػػل حػػين يػػػػػػػر أ
 

 م بعػػػػػػػػػػػػػد األـ تغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي مػػػػػػػػػػػػػرارة اليػػػػػػػػػػػػػتٍ  
 

 كػػػػل غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  قػػػػد كانػػػػت األـ دكمػػػػان 
 

 قػػػػػػػػد كانػػػػػػػػت األـ فػػػػػػػػي الغػػػػػػػػارات مػػػػػػػػأكاه 
 

 وقىػػػػب أرٌ طٍ لجػػػػا إليهػػػػا إذا مػػػػا الخػػػػػػػػػػػػػي
 

 كجنػػػػػػػػػػػة الخلػػػػػػػػػػػد يرضػػػػػػػػػػػاىا كترضػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  
 

 وعي مدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األـ فانهالػػػػػػػػػتكماتػػػػػػػػػت 
 

 مثػػػػػػواهي  -بػػػػػػالرغم-لػػػػػػو  كالنػػػػػػار أضػػػػػػحتٍ  
 

 يػػا قػػدس إنػػي كهػػذا الطفػػل فانتػػػػػػظرم
 

 كاهي آكال تمػػػػػػػػػػػػػػػػوتي فػػػػػػػػػػػػػػػػإف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب  
 

   

 يػػػػا قػػػػدس قلبػػػػي كيػػػػا أحػػػػالـ قافيػػػػػػػػػػػتي
 

 م فأدمػػػػػػػػػػاهي خػػػػػػػػدٌ  ىالشػػػػػػػػعر سػػػػػػػػاؿ علػػػػػػػػ 
 

 كالحػػزف قػػاـ مػػن المحػػراب عانقػػػػػػػػػني
 

 : مػػػػػػػن يأتيػػػػػػػك قدسػػػػػػػػػاهي قلػػػػػػػتي  كضػػػػػػػمني 
 

 قدسػػاه عػػودم أعيػػدم العػػرب صػػاعقةن 
 جج

 مػػػػػػػػا قػػػػػػػػد سػػػػػػػػلبناهي  -نػػػػػػػػاأمٌ -كاسػػػػػػػػترجعي 
 

 كمملػػػػػػػػػػػػػػػػػكةن  ىيػػػػػا أعيػػػػػدم لنػػػػػا مجػػػػػدان 
 ج

 ملكػػػػػػػػػػػػػػػناهي  ان عػػػػػػػػػػزٌ  لكنػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػػور  
 

 كاألسػػػػد ينهشػػػػػػػػػنا  لالػػػػور  كاليػػػػـو ىػػػػرُّ 
 

 أضعػػػػػػػػػػػػناهي  كو ٍلػػػػػػػػمي  ىعلػػػػػػػػ فلنبػػػػػػػػك دىػػػػػػػػران  
 

   

   

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 رجػػػػػػس اليهػػػػػػود بأقصػػػػػػانا كمقدسػػػػػػػػػػػػػنا
 

 مػػػػػػػػػػػػن األكغػػػػػػػػػػػػاد نلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناهي  كعػػػػػػػػػػػػاره  ذؿّّ  
 

 نحػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػػرتو؟ فهػػػػػل سػػػػػعينا بجػػػػػدٍّ 
 

 ؟ا محػػػػػػػػػوناهي نػػػػػػػػقم ىكىػػػػػػػػل مريػػػػػػػػر األسػػػػػػػػ 
 

 كىل شػهرنا سػيوؼ الحػق فانتصػرت؟
 

 ؟سػػػػػػػلكناهي  يومػػػػػػػان  لكىػػػػػػػل طريػػػػػػػق الهػػػػػػػد 
 

 يػػػا عػػػرب قومػػػوا فقػػػدس اهلل تأملػػػػػػػػػكم
 

 النػػػػػػػاس تخشػػػػػػػاهي  جميػػػػػػعي  كجيشػػػػػػػان  دان أٍسػػػػػػ 
 

   

 قدكتػػػنا قتى أنػػت الػػذم صػػدَّ  (يقي صػػدٌ )
 

 دعػػػػواهي  تى أنػػػػت الػػػػذم قػػػػد نٍلػػػػ (ابي خطٌػػػػ) 
 

 رايػػػػػػتنا أنػػػػت الػػػػذم أعليػػػػتى  (عثمػػػػافي )
 ج

 ؾ الػػػػػػػجاهي أنػػػػػػت الػػػػػػذم مػػػػػػا غػػػػػػرٌ  (علػػػػػػيُّ ) 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػناكيػػػػػا أزىػػػػػار أمٌ  (طػػػػػو)أصػػػػػحاب 
 ج

 يمنػػػػػػػػػػاه كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراهي  (أحمدى ػ)كنػػػػػػػػػػتم لػػػػػػػػػػ 
 

 للقػػػػػدس تنقػػػػػػػػػػػػػػػػذىا مػػػػػدكا إلينػػػػػا يػػػػػدان 
 

 و كممػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػد رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناهي ممػػػػػػػػػػػػا رأتٍػػػػػػػػػػػػ 
 

 في ألف سلسلة فالقدس أضحت يدان 
 ج

 حالهػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػا جنيػػػػػػػػػػػػػػػناهي  ىتبكػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػ 
 

 فارقػػػنا (الدينً  صالحي ) ،يا قدس عذران 
 

 كالجنػػػػد فػػػػي سػػػػاحة الميػػػػداف قػػػػد تػػػػاىوا 
 

 خجػػالن  أبكػػي كدمعػػي حبػػيس لػػم يسػػلٍ 
 

 قلبػػػػػػػي فصػػػػػػػار القلػػػػػػػب مجػػػػػػػػػػػػراهي  فشػػػػػػػقٌ  
 

   

 إليػػػػػك غػػػػػػػػػػػػػػدان  يػػػػػا قدسػػػػػنا إننػػػػػي آتو 
 

 أبغػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػدكم فيلقػػػػػػػػػػػػػاني كألػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاهي  
 

 بسػػػػيف "بػػػػدر" كبػػػػين الكفػػػػر أطلػػػػػػػقو
 

 مثػػػػػػل "البػػػػػػراؽ" كفػػػػػػي األحشػػػػػػاء مسػػػػػػراهي  
 

 يعػػػػػػػػػػود سػػػػػػػػػػالـ اهلل يرسػػػػػػػػػػمنا ىحتػػػػػػػػػػ
 

 رعاهي فالنصػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػ لالػػػػػػػػػور  كربٌ  زىػػػػػػػػػػران  
 

 تزرعػػػػػػػي أمػػػػػػػػػالن تبصػػػػػػػرم قدسػػػػػػػنا كلٍ لٍ ف
 

 و أفػػػػػػػػػػػػػػػػواهي ي بالػػػػػػػػػػػػذم الكٍتػػػػػػػػػػػػئكاسػػػػػػػػػػػػتهز  
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 *أخي في القدس ال ترحل
 شريفة السيد

 

 أخػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس ال ترحػػػػػػػػػػلٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍَّث، أمًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األرضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تىشى
 

ػػػػػػػػػػػػٍن لػػػػػػػػػػػػػو قيَّػػػػػػػػػػػػػدكؾى ميػػػػػػػػػػػػػدنل  ككي
 

 تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ال ترضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 فػػػػػػػػػػػي سمػػػػػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػػػػػق ان كنسػػػػػػػػػػػر 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ القهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مينقػضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

بػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   بػأسػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو ميػدَّ
 

 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضُّ قلوبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػػٍن فػػػػػػػػػػػػػػي ظلمػػػػػػػػػػػػػػة األيػػػػػػػػػػػػػػاـ  ككي
 

 عانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى الومضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 ج

ػػػػػػػػػػػػػػػٍض  ػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ ان بحػػػػػػػػػػػػػػػػر كخي  إذا زجُّ
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الخػوضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػػػٍن سػػػػػػػػػػػػيالن مػػػػػػػػػػػػػن النيػػػػػػػػػػػػػرافً   ككي
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدل فيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 جج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ  ػان انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبركػ  ييشتّْػتيػهي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الفوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   كينشي
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي األرض صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى اآلفى 
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْدي الًعػرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أخػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس ال ترحػػػػػػػػػػلٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍث، أمًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك األرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   تشَّ
 ج

   

 أخػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػػػورةن أقػػػػػػػػػػػػػػػػول
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الطوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كالػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 ان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألتى قلوبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ريعػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ألنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضي إعػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 دكف أسلػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ان جىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 
 جج

 كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضي أحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 ج

 كفػػػػػػػػػػػػي عينيػػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػػيءه مػػػػػػػػػػػػػا
 ج

 يصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّْ إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارً  
 

 أنػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػألرًض، أرضػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػي
 

 سيبػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فوقػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارم 
 

 كطفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أبكػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهمي س 
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 أخػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػا دمعػػػػػػػػػػػػػػػةن نزلػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

 ػوي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قلػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فهػزَّتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػدكًء النػػػػػػػػػػػػوركمػػػػػػػػػػػرٍَّت 
 

 ػوي باألقػصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فأبػكػٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كللوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

 ػوي كباألطػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أىػدتػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ج

 كراحػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عنػػػػػػػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػػػػػػػًت اهللً 
 

 ػوي عػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزةن كحػيَّػٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رسولنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

 ػوي بًحػٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ألقػٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػادٍت تيٍشًهػػػػػػػػػػػػػػػػػدي الدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفو تبنَّػٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  
 

   

فًكػػػػػػػػػٍف دمػػػػػػػػػوعى اليػػػػػػػػػػٍأسً   أخػػػػػػػػػي كى
 

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد للعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشّْ مينتػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 كمهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بطشيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى مينكػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 

 إذا اغتيػػػػػػػػػػػػػػػػػل النهػػػػػػػػػػػػػػػػػاري فىثًػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ 
 

 سيرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةن أيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤذّْف فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىه األقصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 "العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرا"تحلّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي حولىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 

 أخػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػدس ال ترحػػػػػػػػػػلٍ 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  ان كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبر  
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 *القدس عنواني
 عبد الناصر محمود النادم

 
 ال القػػػػػػػػػػػػػدس أنسػػػػػػػػػػػػػاىا كال تنسػػػػػػػػػػػػػاني

 

 أغصػػػػػػػػػػػػػػانها فػػػػػػػػػػػػػػي القلػػػػػػػػػػػػػػب كاألبػػػػػػػػػػػػػػدافً  
. 

 مػػػػػػػػألت فػػػػػػػػؤادم مػػػػػػػػن مفاتنهػػػػػػػػا التػػػػػػػػي
 

 سػػػػػػػػػتظل طػػػػػػػػػوؿ العمػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الوجػػػػػػػػػدافً  
 

 قه ففراقهػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي مقلتػػػػػػػػػػػػػػي متػػػػػػػػػػػػػػدف
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػطآفً  ككصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالها نهػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  
 

 مسػػػػػػػػػػجدىا الػػػػػػػػػػذمقيثػػػػػػػػػػارة العربػػػػػػػػػػاف 
 

 فػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػي كلسػػػػػػػػػػاني ان مػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػيعيش دك  
 

 فالقػػػػػػػػدس فيهػػػػػػػػا مسػػػػػػػػكني كسػػػػػػػػعادتي
 

 عنػػػػػػػػػػػػػػواني كالقػػػػػػػػػػػػػػدس تعػػػػػػػػػػػػػػرؼ دائمػػػػػػػػػػػػػػان  
 

   

 ركا قلػػػػػػػوب الطػػػػػػػامعين فصػػػػػػػوٌ  سػػػػػػػحرتٍ 
 

 أحػػػػػػػػػػػػػػالـ صػػػػػػػػػػػػػػهيوف اللئػػػػػػػػػػػػػػيم الجػػػػػػػػػػػػػػاني 
 

 لهػػػػػػػػػػم زعمػػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػػػأف عيونهػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػته 
 .. كتعػػػػػػػاني "ألػػػػػػػف ال"كالقػػػػػػػدس تصػػػػػػػرخ   ج

 

   لػػػػػػي يػػػػػػا أيهػػػػػػا السػػػػػػجاف مهمػػػػػػا كػػػػػػدتى 

 نػػػػػػػػػػػػػيتبلغػػػػػػػػػػػػػوا منػػػػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػػػػن خاٌل  لػػػػػػػػػػػػػن 
 

 مهمػػػػػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػػػػػػاكلتم سػػػػػػػػػػػػػتدرؾ أننػػػػػػػػػػػػػي
 

 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدة لعركبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 

 مهمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػلبتم )برتقػػػػػػػػػػالي( خلسػػػػػػػػػػةن 
 

 فالبرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بمهجتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني 
 

 يػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػا السػػػػػػػػجاف فػػػػػػػػاعلم أف لػػػػػػػػي
 

 عنػػػػػػػػػػػػػػواني ان سػػػػػػػػػػػػػػيأتي .. مػػػػػػػػػػػػػػدرك كلػػػػػػػػػػػػػػدان  
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 *العرب أمة يا شاىدة القدس
 خضر صبح

 

 حػػمػػػػػػػػمه  أسػػوارىػػػػػػػػا عػػلػػػػػػػػى (ػػػػػػػػا)عػكٌ  تػهػتػػػػػػػز
 

 كالػغػػلػػػػػػبً  الػػثػػػػػػػأر بػػمػػػػػػػوت الػربػيػػػػػػع مػػػػػػػػات 
. 

 (يػافػانػػػػػػػا) فػػػػػػػػػوؽ تػجػثػػػػػػو ػدرالػغػػػػػػ كعػصػبػػػػػػة
 

 نسػبػػػػػػي عػلػػػػػػى تقػضػػػػػػي دمػػػػػػػي مػػػػػػػن غػػػػػػػةكالٌ  
 

 لتعصفػهػػػػػا( حيػفػػػػػا) عػلػػػػػى الليػالػػػػػي تمػضػػػػػي
 

 كالػػنػػػػػػوبً  الػتػيػػػػػػو بػبػحػػػػػر حػيػػػػػػرل بػيػسػػػػػاف() 
 

 تػسػألػهػػػػا( الػػقػػػػػدس ) بػبػػػػػاب مػػػػػػررت ىػػػػػػال
 

 ؟كػثػػػػبً  عػػػػػن األنػفػػػاؽ تػػػػرل الػرجػػػاؿ كػيػػػف 
 

 حػػمػػمػػػػػػػا أفػػواجػػكػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػدرت إذا مػػػػػػػػػػاذا
 

 صػبػػػبً  فػػػػي األعػػػػداء عػلػػػى الػػػػرؤكس فػػػػوؽ 
 

 كضػػػح كفػػػي األقػصػػى( )المسجػد ىػو ىػذا
 

 كاعػجػبػػػػػػي األقػػػػػػػداسي  حػولػػػػػػو مػػػػػػػن ػػػػػػػداستي  
. 

 ألػػمػػػػػػػػػػي آالمػػهػػػػػػػػػػا فػػفػػػػػػػػػػي  إلػيػهػػػػػػػػػػا أرنػػػػػػػػػػػو
 

 نػصػبػػػػي أحػزانػهػػػػا كفػػػػػي جػرحػػػػي.. كالػجػػػػرح 
 

 قػدمػػػػان  لػلػفػػػدا يػمػضػػػي الشػعػػػب يسػكػػػت ال
 

 لػلػشػهػػػػػػػػػػػػػبً  يػمػػتػػػػػػػػػػػػػد ،بػنػيػانػػػػػػػػػػػػػو يػشػػتػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كىػجػػػػػػػان  يػػػػػػػػا األقػػػػػػػػداس مػعػركػػػػػػة يػػػػػػػػـو يػػػػػػػػا
 

 الػغػضػػػػػػػبً  ىػػبػػػػػػػة فػػػػػػػػي سػطػعػػػػػػت أضػػػػػػػػواؤه 
. 

 ثػورتػهػػػػػػا الػػيػػػػػػـو تػػػػػػػػدكم )الػخػلػيػػػػػل( تػػلػػػػػػك
 

 ذىػػبً  مػػن )الػقػدس( قبػاب لحػم( )بيػت يػا 
 عػاصػػفػػػػػػة كػاإلعػصػػػػػػار الػػنػػػػػػار )غػػػػػػػػزة( يػػػػػػػػا

 

 الػػنػػػػػػوبً  فػػػػػػػػي كػػاآلسػػػػػػاد الػصػيػػػػػد أبػنػػػػػػاؤؾ 
 

 عػزائػمػنػػػػػا خػػػػػػػػارتٍ  مػػػػػػػا الػغػػػػػػدر عػصػبػػػػػةى  يػػػػػػػا
 

 كالػهػػػػدبً  كاألحػػػػداؽ العػيػػػن فػػػػي الػقػػػدس() 
 

 انػطػػلػػقػػػػػػػػػػػي أنػػػشػػػػػػػػػػػػودة يػػػػػػػػػػػػػػػا أكػػػبػػػػػػػػػػػػر اهلل
 

 الػشػػهػػػػػػػبً  مػػػػػػػػػع يػػسػػػػػػػرم رائػػدنػػػػػػػا الػنػصػػػػػػػر 
 

 عزتػكػػػم األقػػػػداس ربػػػػى مػػػػن اصػرخػػػوا ىػيػػػا
 

 كالػغػػلػػػػػػػػبً  اهلل بػسػػيػػػػػػػػوؼ اقػصػػمػػػػػػػػوا ىػػيػػػػػػػػا 
. 

 قػػػادمػػػػػػػػػػػػة كالػػخػػيػػػػػػػػػػػل ثػػػائػػػػػػػػػػػػرة فػالػنػػفػػػػػػػػػػػس
 

 العػػػػػػػػػػػربً  أمػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػاىدةه  كالقػػػػػػػػػػػدس 
 

   

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 *قومي سػٌلمي يا قدس
 حمدأصالح 

 
  يا قدس قومي سػٌلمي 
 خيرى السَّػالـً كعىمّْمي

 .... كفػىهّْميكاستىفًهمي
 * * * 

 !؟ماذا يريدي الناًعبوفى من القىتيلٍ 
 !؟كجفَّ الدمعي في اللَّحًظ الجميلٍ  ؟دمعه 

 !؟كغابى الصَّوتي في طىرىًؼ الفىتيلٍ  ؟صوته 
  .. من القتيًل.. إلى القتيلٍ  كشكا القتيلي 

  البديلي.. من البىديًل.. إلى البىديلٍ  ككذا
 ؟ا نقوؿ إذا انتىضى المجدي األثيلٍ ماذ

 !؟.. من عىليلٍ كشىكا الزَّمافي إلى عىليلو 
 !!ًبال قىبيلٍ  ىافى القىبيلي على القىبيًل..

 
ػلّْمي   يا قيدسي قػومي سى

ـً   رىٌكم سىػالـى المػغػرى
 ؟حارى الدَّليلي .. فما السَّبيلٍ 

         * * * 
 
 

                                                 

 .احلديثة للشاعر الشعرية الوطنية األعمال من *
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  يا قدس قومي دىغًدغي عىصىبى الزَّمافٍ 
  كاستىكافٍ  أىغفى على أبواًب مجًدؾً 

  فٍ الحلًم يىعدك للرّْىا كمىضى جوادي 
 !؟فما الرّْىافٍ 

 !؟لصَّولجافٍ قاموا على أبوابها با أىجىميلةه 
 ..مًتهافٍ كاكرامىتها فباتىت نىهبى حيزفو داسوا  

 ؟مىشاًنقى لألمافٍ أـ طفلةه جعىلوا جىدائًلىها 
ًعها قد ا  !!نتحىرى الحنافٍ كعىفيفةه في باًب مخدى

 

 يا قدسي قومي سىلّْمي
 بلساًف أعوىجى أعجىمي

 ..كتبىسَّمي للػثُّػعليبافٍ 
 * * * 

 

 .. ال تىنحىبيلبيكايا قيدسي غٌصي با
 مركبي قد ىاجى بحرم كاستيبيحىتٍ 

 .. عىزَّ دكني مىطلىبيككىبا حصاني
 يا معاًقلى يىعريبي ان يا قدسي ٌصبر 

 قد خاننػي حٌظي لتىبقىي للسَّبي
 يا ًقبلةى األحراًر يا مىسرل النَّبي

 ! اصبرم.. ال تنحىبي ،بوًؾ كمىثٌلوا فيكً إف عىذَّ 
 

 كقومي سىلّْمي ان صبر 
يًد المجػًرـً  دىرءان   ًلكى

 ! ال ضىيرى أف تيغتىصىبي
 * * * 
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 !.. ىكذا شأفي العىربٍ ان يا قدسي صىمت
 ! ... فقىد عىزَّ الطَّلىبٍ اِّ تىطليبي ًعز ال 

 كلتىكتيمي أنفاسىًك الحىٌرل ألياـً العجىبٍ 
 .. كلُّهم الذكا بًأىفياًء الخيطىبٍ ال تستىغيثي

 !!.. لًينتىصرى الظالـي على الغىضىبٍ نامي
 

 من بىعدي قومي سلّْمي
 كتػىرىحَّمي ا،يا قدسين

 ألمجاًد العرب ان صىون
 * * * 

 
 بالدعاًء تىضىرَّعييا قدسي قومي 

 كاستىجًمعي كيلَّ النَّشاًط الميزمىعً 
 كاستىصرًخي أشتاتىهم... إيٌاًؾ أف تػىتػىوىرَّعي

 ًنعً كاستىخًدمي كلَّ الكالـً الميقٍ 
 ..كتىشىفَّعي.. كتىضىرَّعي
 ..كتػىلىوَّعي.. كتػىفىجَّعي

 !! كبكلّْ أقًنعىًة الويجوًه تػىقىنَّعي
 

 من بىعدي قومي سلّْمي
 قدسينا كتىظىػلَّمييا 

ـى الوىعي  فالكوفي ما عىًد
 * * * 
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 يا قدسي قومي.. ال قينوطى مع الحياةٍ 
 كتىفاءىلي.. يحنو الرُّفاةي على الرُّفاةٍ 

 ! لىعىلَّ الخيرى آتٍ  كاستىصرًخي اآلتي..
 ال تىفزىعي... ال.. ال تريٍعًك الحاًدثاتٍ 

 إفَّ الزمافى مواسمه ميتىعاًقباتٍ 
 مىالمحيوي تًطلُّ ميبىشّْراتٍ ىذم 

 هًدمَّ السّْماتٍ فجره سيبزيغي فيًك م
 

 فىًلذاؾى قومي سلّْمي
 قدسينا... كتىقدَّمي يا

..ال لأليمًنياتٍ   للجىدّْ
 * * * 

 

 يا قدسي قومي قىومىةى األْـّ الحكيمةٍ 
ةٍ  ـى الزَّمافي.. تنىبَّهي.. العيقبى كىخيمى  نا

 العىظيمىةٍ يا قدسي كانتىًصبي بقامىًتًك 
ةٍ   سىكىنى الزَّمافي.. كضيَّعى القىوـي العىزيمى

 كعلى كرامىًتًك الوىليمىةي تىبتىدم قىبلى الوىليمةٍ 
 كالوقتي نىسرًقيوي.. كيىسرًقينا.. كتيقتىسىمي الغىنيمةٍ 

 

 اآلف..قػومي سلّْػمي
 يا قدسيػنا لن تىنػدىمي

 فىألنًت في األعراًؼ قيمةٍ 
 * * * 
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 استىًعٌدم للّْقايا قدسي قومي... ك 
 عىقىلى األعاًربي أىمرىىيم بىعدى الشَّقا

 رتىقىالمىأزكـي من أزىماتًًو.. ثم ا كتػىنىبَّوى 
 كأتاًؾ ميمتىًشقان سىرابيلى النَّقا

يَّ   م للمىجًد مع طوًؿ البىقاأفتهى
 كتػىلىفَّعي بالغاًر يا تاجى التُّقى

 

 يا قدسي قومي سىلّْمي
 عينى الٌسالـً الميحكىمً 

 السَّالـي ميحىقَّقا باتى 
 * * * 

 

ـٍ   قػىٌرم عييوننا.. إنَّوي السلمي الميؤىزَّري فيًك قاًد
 ال.. لن يضيّْعًك بىنوًؾ كفيًهمي البطلي المساًكـٍ 
 كغىصاًئني الزيتوًف تيحمىلي فوؽى جيثماًف الميقاًكٍـ 

 حتىضىنت حكاياًت المجاًزًر كالمالًحمٍ كبييوتيًك ا
عاًلًم.. للمىعاًلمٍ  كجىسارىةي األياـً تىشرىحي   بالمى

 كم خىلفى سوًرًؾ من تىدابيًر الميؤاًزًر كالميداًىمٍ 
 

 ريحماًؾ قومي سىلّْػمي
 يا قدسػنا... كترنَّمي

 تيهي على كلّْ العواًصمٍ 
 * * * 

 
 
 



- 445 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

484 
 

 يا قدسي قومي يا أميرةي للمىفاًخرٍ 
 فػىلىًك الملىٌفاتي الخطيرةي .. كالمىحاًضرٍ 

 كلك الميشاًكري، كالميناكٍر.. 
.. لًك الميجاًىرٍ   لك الميًسرُّ

.. كالمينىسّْقي.. كالميحاًكرٍ   كلك اليمفاًكضي
 ! كبكلّْ ميؤتىمىرو لك المىندكبي بالمىطلوًب حاضرٍ 

ًة التَّشاكيرٍ  كًبًقمًَّة الزعماًء..  !أنًت.. ًبرأًس قائمى
 !كًلعىيًنًك الشَّجبي الميشىدَّدي.. كالميحاًذرٍ 

 

 باهلل قػومي سػلّْػمي
 يا قدسيػنا.. كتىػنىػعَّمي

 قد ًصرًت حاًضرىةى الحواًضرٍ 
 * * * 

 

ٌني الكفوؼٍ   يا قدسي قومي صفّْقي.. حى
، فػىعىرّْمي فوؽ الصُّفوؼٍ  أنتً   العركسي

 ، كالدُّفوؼٍ فًلعىيًنًك التػىقىت المىعاًزؼي  كتػىرىنَّحي..
 ، كالمىغنى قيطوؼٍ كلعينك األلحافي، كاألشجافي 

 ، رىصَّ الصُّفوؼٍ رتىقى ًبمىعاًزؼو ًنك المجدي اكًلعىي
 كًلعىيًنًك ارتػىعىشى النَّسيمي على الشُّفوؼٍ 

 

 أرجوًؾ !.. قومي سلّْمي
 يا قدسػنا... كلىمًلػمي

 من عاًطًر المىجًد الصُّنوؼٍ 
 * * * 
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 .. ال عىًدمًت القاًئمينٍ يا قدس قومي
 الشُّجوفٍ .. كال تيبدم شيٌدم على أنٌاًتًك الحىٌرل

 ! قد كىفاًؾ الباًئحوفٍ  ال.. ال تىبوحي!
 ! قد كفاًؾ النائحوفٍ  !ال.. ال تىنوحي

 كتػىنىبَّهي لتػىقىلًُّب الزَّمىًن الخىؤكفٍ 
 ال.. ال تهوني.. كاشمخي فوؽى الفيتوفٍ 

 

 كقومي سلػمي عيذران..
 كاستىصرًخي.. كاستىقًدمي

 أحػبابىك الميػتىشىػوّْقينٍ 
 * * * 

 

بيبةي.. أىقًبلي يا قدس قومي  يا حى
 عزَّ الميقاًتلي دكفى ًعرًضًك ، قاتًلي

.. تػىعىزَّزم.. كتىجىمَّلي  عزَّ النصيري
 كاستىجًمعي أنٌاًتًك الحىٌرل لًيوـو ميقًبلً 

 !! فيًك.. فأمّْلي -أىلوؾً –لم يىغديركا 
 لًبسوا سوادى الليًل ًستران للصَّباًح الميجًفلً 

 اديىيم.. كتػىهىٌلليىيم عائدكفى، فال يػىريٍعًك سىو 
 

 بالًبشًر قومي سلمي
 يا قدسينا.. كتػىعىلَّمي

 .. كال تتػىعىجَّليان صىبر 
 * * * 
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 .. كانظيمي ديرىرى القىصاًئدٍ يا قدسي قومي
ةن   ، كعاًئدٍ كاستىقًبلي بالشَّدًك عاًئدى

 ىم قادموفى اآلفى من خىلًف المىواًئدٍ 
يّْئي لهمي النَّماًرؽى   كالفىراًقدٍ ىم قادموفى.. فهى

 تيجانيهم تىسمو.. كفي أعناًقًهم ديرىري القىالًئدٍ 
 .. قدسي.. ثم تيهي بالمىحاًمدٍ نامي بعىيًن الحيبّْ 

( أرضىًك.. كانطىول عىهدي الميعاًىدٍ   قد فارىؽى )التيركريستي
بًَّة )للخىواجا(فىلتىفتىح ( ككلّْ كاًفدٍ ك ي صىدرى المىحى  )الحىخاـً

 

 يا قدس قومي سلٌػمي
غػنىمً   كانسىي عيقػودى المى

 كدىعي ظينوننا، أك مىقاصدٍ 
 * * * 

 

ٌناني المىقاًبرٍ   كلتىبًكني يا قدسي حيان.. ال تمى
 كلتبكني يا قدس نىسيان ًعندى أعتاًب الحىواًضرٍ 

 طىيَّ أمًتعىًة الميساًفرٍ  ان كلتبكني يا قدسي عيمر 
 ًمٍلءى أكراًؽ المىحاًضرٍ  ان بكني يا قدسه ًسفر كلتى 
 في مىجاىيًل المىهاًجرٍ  ان كني يا قدسي طىير كلتب

 تشكو المىجاًمرٍ  ان صىرصىر  ان كلتبكني يا قدسي ريح
 مىلَّها صىبري الميحاًذرٍ  ان كلتبكني يا قدس ركح

ـي قابلىةن.. كغاًبرٍ   أنا إف بىكيتي تىمىلُّني األيا
 كتىمىلُّني شهىقاتي أيامي بًأىككاًر المىعاًبرٍ 

 الهيركًب... يمىلُّني جيبني المىخاًفرٍ كيمىلُّني ليلي 
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، كمىفاًخرٍ  ان فلتىبًكني يا قدس طىقس  من جينوفو
 كلتىبكني جيالن تحىوَّرى عمريهي في رىحًم عاًقرٍ 

 كلتىبكني فىجران نىسيتي بيلوغىوي.. فالحىظُّ عاًثرٍ 
 ما عيدتي أفهىميها.. كما عادىت لًتىفهىمىني المناًبرٍ 

 اىا فىيضي ًدجلىةى كالقىناًطرٍ عىًطشىت خييولي.. ما رىك 
 !؟أـ أيكاًبرٍ  ؟!أحتىويها :كنىأت فيلولي.. لىستي أدرم

 فلتىبًكني يا قدس.. مجدم خينػتيوي 
 : ككقىفتي أسأؿي 

 !ر؟كىل أيسايً  ؟!ىل أعيزُّ 
 ليلي تىناكىشىني.. كفىجرم ال يػيرىحّْبي بالميقاًمرٍ 

 

 يا قدس قومي سلمي... تىرنو البىواًدري للبىواًدرٍ 
 فعيوفي مجدؾ لن تيسىلّْمىني... كإف كنتي الميغاًدرٍ 

 كحنافي صدًرًؾ لن يضيقى بكلّْ صاًبرىةو كصاًبرٍ 
 * * * 

 

 يا قدس قومي سىلّْمي.. 
 يحنو العىشيري على الميعاًشرٍ 

 ..ماذا أقوؿي كًعلَّتي
 ، كالميعاًذرٍ أٌني الميعاني

 ..كميصيبىتي أٌني بما كىسىبىت يدم
 الدَّكاًئرٍ دارت على قلبي 

 ..كبليَّتي أٌني لطوًؿ تىهافيتي
 !ما عيدتي أيدًرؾي كيفى تىأتيني البشاًئرٍ 
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 ...فىلتىبًكني يا قدس أيمًنيىةن تىحوـي 
 !فال تيقيمي... كال تيسافرٍ 

 .. تػىعىطَّلى  ان كلتىبًكني ًفكر 
 .. كال ييشاًكرٍ ال ييشيري 

 
 ..ال تىبًكني ..كلتبًكني

 دان..بدك بعيي ..فجرم أتى
هي إٌني ميػساًفرٍ   نحوى

 * * * 
 

 يا قدس قومي سلمي
 أدرىكتي كل مىغانمي

 .لم يبقى إال أف أيفاًخرٍ 
 * * * 
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 *ىل يسكت بيت المقدس
 فوزم البكرم

 

ػافى اهللٍ قىدَّسىوي   اهللي.. فىسيٍبحى
ٍقًدسً   مىاذىا ًفي بػىٍيًت المى

 ٍخطٍ السٌ  ،القىٍحطً  ،رىبى النػٍَّفطً يىا عى 
 دىرىاًكيًش الجاًمعىًة العىرىبًيةً يىا كيلَّ 

 فػىٍلتىٍسقيٍط كلُّ مىنىاًبركم
 طٍ ٍليىٍسقيٍط كيلُّ أسىاطيًن اللىغكى 

 * *  * 
 ًل عىٍن أىٍقصىاىيمٍ في قػىٍلًب العىرىًب الرُّحٌ 
ٍفرً   تػىتىسىلَّلي آالتي الحى

قىى ًإٍف سىقىطى القىٍلٍب؟  فىمىاذا يػىبػٍ
 تىىٍل نػىٍرفىعي أىٍيًديٍػنىا بًالدَّعىوىا

 !بًأىٍف تػىٍرفىعى أىٍيًديػىهيٍم.. يىا رىبٌٍ : كىنىٍدعيو اهللى 
 ٍستػىٍيًقظٍ ا (عىٍبدى المىًلكً )يىا 

 فىالقيٍدسي تػىنيوءي ًبصىٍخرىًتها
ـي على زًٍلزىاؿٍ  ـي القيٍدسيُّ يىنا  كالحىرى

ًلًك   ٍستػىٍيًقظٍ ايىا عىٍبدى المى
 ٌلٍن تػىٍفرىحى ًبشيميوًخ القيبَّةٍ 

ـى الحىاؿي  اٍؿ!ًإٍف دىا ا الحى  على ىىذى
 * *  * 

                                                 
 .1982الصوت، الناصرة  ،20البكري، فوزي، "صعلوك من القدس القدمية"، ص *
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 ىىٍل يىٍسمىعي سىاداتي قػيرىٍيشو 
 ؟ٍعبىةى لال (عىٍبدي الميطًَّلبً )ىىٍل يىٍسمىعي 

ـٍ أفَّ لًبػىٍيًت اهلل   -فقط-أ
 رىبَّان يىٍحًمٍيوٍ 

 ىىٍل يىٍسمىعي كاألىٍقصىى بػىٍعدى غىدو 
 ًعٍندى غيريكًب المىٍجدً 

هىاري أىسىاًفليوي  نػٍ تػى  سى
 كىتىًطيحي أىعىاليوٍ 

*  *  * 
لىةي  ٍعبىةي.. يا ًقبػٍ  يا كى

رىل  إفَّ شىًقيقىتىًك الكيبػٍ
ػًتها.. قىٍد ثىكىلىٍت كلٌ  اسى  قىدى

ٍعبىةي   يىا كى
 لىىمىاذىا يىٍحديثى للثَّك

ًميعان   ًحٍينى ًسيػيٍوؼي اهلل جى
 زي عىٍن تىٍأميًن ًحرىاسىًتهىا؟!تػىٍعجى 

*  *  * 
 عىاًصمىةي العىػبَّاسيّْينى 

 عىلىى بػيٍعدو 
ارٍ  قػىٍبلى  هى ا يػىنػٍ  قليلو كىافى ميفىاًعليهى

 عىاًصمىةي األيمىويينى 
ا تػىٍنسىًحبي ًإلىى الخىٍلفً  اًفعيهى  مىدى
ٍرًب تػيٍولّْي األىٍدبىارٍ   كىأىٍقطىابي الحى

 ماذا يفعل بيت المقدس
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 يا عرب النحس
 ٍندي عىًن األىٍسوىاٍر؟!كىقىٍد نػىزىؿى الجي 

*  *  * 
ٍقًدًس..  مىاذا في بػىٍيًت المى

ري الجوعٍ  ري الفىٍقًر كىغىيػٍ ري األىلىًم كىغىيػٍ  غىيػٍ
ٍقًدًس..  مىاذىا ًفي بػىٍيًت المى

ري األىٍقصىى..  غىيػٍ
 بػىٍيتىان ًلمىسىاًكيًن األىٍرًض الميٍحتػىلًَّة مىٍرفيوعٍ 

ٍقًدًس؟  ىىٍل يىٍسقيطي بػىٍيتي المى
 يىا عىارى العىرىبً 

 كىيىا ًخٍزمى اإًلٍسالـً 
 .المىٍسميوٍع!كىيىا حيٍزفى التَّارًيًخ 

*  *  * 
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 *القدس

  محمد أحمد فقيو
 

 لملػػػػػػػػػػم خػػػػػػػػػػداعكى كاسػػػػػػػػػػتعد لموعػػػػػػػػػػدً 
  ج
 

 فغػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػينتحري الخػػػػػػػػػداعي علػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػدم 
. 

 لملػػػػم خػػػػداعكى يػػػػا جبػػػػافي.. فلػػػػن تىػػػػرل
 جج

 فػػػػػػػػي السػػػػػػػػاًح مػػػػػػػػن يرنػػػػػػػػو بمقلػػػػػػػػًة أرمػػػػػػػػدً  
 ج

 ىػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػد رأيناىػػػػػػػػػػا الحقػػػػػػػػػػائقى ميػػػػػػػػػػرةن 
 

 يػػػػػػػا خػػػػػػػزم مػػػػػػػا تخفيػػػػػػػًو خلػػػػػػػف المشػػػػػػػهدً  
 جج

 كلسػػػػػػػػتى بقػػػػػػػػادرو  ال لػػػػػػػػن تخػػػػػػػػادعني..
 جج

 أنػػػػػػػػا قػػػػػػػػد عرفتػػػػػػػػكى يػػػػػػػػا عػػػػػػػػدك المسػػػػػػػػجدً  
 ج

 كلنػػػػػػػػا المػػػػػػػػآذفي كالقباب..لنػػػػػػػػا الػػػػػػػػرؤل
 ج

 المقعػػػػػػػػػػػػدً خسػػػػػػػػػػػػأ عػػػػػػػػػػػػدك اهلل خلػػػػػػػػػػػػف اك  
 

 القػػػػػػػػػػػػدسي كال..لػػػػػػػػػػػػن تهػػػػػػػػػػػػٌودى جهػػػػػػػػػػػػرةن 
 جج

 لػػػػػػػػػػن تسػػػػػػػػػػتكين بػػػػػػػػػػرغم كيػػػػػػػػػػًد األكغػػػػػػػػػػدً  
 ج

 ال لػػػػػػػػن تراىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدركًب ذليلػػػػػػػػةن 
 محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كرب البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت رب   ج

 ججج

 ج  القػػػػػػػػػػػػدسي أكؿ قصػػػػػػػػػػػػةو..كتبت علػػػػػػػػػػػػى

 ىا لػػػػػػػم يىخمػػػػػػػدً وءي كضػػػػػػػ بػػػػػػػاب السػػػػػػػماًء.. 
 جج

 كالقػػػػػػػػػػػػػػدسي آخػػػػػػػػػػػػػػري طلقػػػػػػػػػػػػػػةو أزليػػػػػػػػػػػػػػةو 
 ج

 لسػػػػػػػػػػػػػؤكدً سػػػػػػػػػػػػػتحيلي كاقعنػػػػػػػػػػػػػا المهػػػػػػػػػػػػػين  
 ججج

 سػػػػػػػػػػػػػتعودي رايػػػػػػػػػػػػػاتي الكتائػػػػػػػػػػػػػًب ثػػػػػػػػػػػػػرة
 

 كيعػػػػػػػػػػػػػػػود ترديػػػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػػداء األسػػػػػػػػػػػػػػػعدً  
 

 كالقػػػػػػػػدسي ترفػػػػػػػػلي فػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػاب إبائهػػػػػػػػا
 

 دملػػػػػػػػػػن تتهػػػػػػػػػػوٌ  أبػػػػػػػػػػدان بػػػػػػػػػػرغم القهػػػػػػػػػػًر.. 
 

 يػػػػػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا بيػػػػػػػػػػػػافه صػػػػػػػػػػػػادؽه 
 

 لكػػػػػػػي تعػػػػػػػودم لتسػػػػػػػعدم ىػػػػػػػل تعقليػػػػػػػو.. 
 

 
 

 
  

                                                 

 .احلديثة للشاعر الشعرية الوطنية األعمال من *
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 *البشارة
 عمر شاليل

 ك في عواصف بحرىمشراعى  فردٍ ا
 ..كيفردي  ىو الذراعي  فيك الشراعي 

 اجمع أصابع قبضتك
 فيك األصابع تيجمعي 

 ..بها بحر العواصف تبحري  طرؽٍ اكبعزمها 
 

 اآلف فوؽ األرض أنت كتفلحي 
 ..اآلف تقدح بالزناد فيقدحي 

 اليدين فيكسري  بلحمك كلّْو قيدى  كسرٍ ا 
 ..فيك المعاني كٌلها تتجمعي 

 
 أكٌفها بحران يموج كيهدري  طلق ىديرى أ

  كم مرة
 الٌلحم قد صدَّ الحديد يردهي 

 ..كاللحم فينا يصبري 
 اللحم فيك مسٌيجه 

 حي دىران ىناؾ كأنت فيو تيسبّْ 
 عي اآلف أنت على التراب كفوقو تتربٌ 

 علينا في العطاء متٌوجي  مىًلكه 
..كالناس من خلف المليك تيكبػٌ    ري

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية األعمال من *
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 *جرح القركف

 فيصل قرقطي
 

 ىي القدس تشعل أجراسها
 ..دعاءٍ في دمي، شفقان من 
 لقرآنها  أذاف الظهيرة ىمسه 

 ..كالنجاة
 زٌفت يميني الحياة

 بساتينها في الحياة إلى ظل
 "طلعنا عليهم طلوع الصالة"

 !فكانوا رصاصان ككانوا دماءٍ 
 

 بد أبدأ ال ..سأبدأ
 مهما استبٌد بي السحر في دعة األكلياءٍ 

 يناـ المصلوف.. ال تنحني الصلوات
 ..ال تنتهي المعجزات ..يغني المحبوف

 
 تبت احتراؽ الشفاه على تعب القوؿك

 كانت طيور المساءٍ 
 تضمد جرحان 

  ..كتبني ألعشاشها في جراحي الحياة

                                                 

 .احلديثة للشاعر الشعرية الوطنية األعمال من *
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 *سالمان أيها المقاتلوف
 عذاب الركابي

 
 إلى المقاتلين..

 الذين سالحهم الحجارة 
 كغضب األرض
 صباح الخير..
 مساء الخير..

 

 أييها المقاتلوف
 يوميكم.. كأنتم ترقصوفكطابى 

 مع كردة الدؼء
 كباتجاه ريح الحقّْ تركضوف

 كتعزفوف
 سيمفونية اإلصرار

 كضحكة النسر التي تفضلوف
 لكم تفاحي كل ىذه الدنيا..

 كلكم ما تشتهوف
 صباح الخير..

 مساء الخير
 

 يا أصدقاء الشمس.. كالزيتوف
 طوبى لكم 

                                                 
 .1990 ربيع ،19العدد ،276، ص "الكاتب الفلسطيين" رللة *
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 فأنتم تبدؤكف
 كينتهي الحاكم،

 كالسلطاف
 كالقصر الخؤكف

 صباحي الخير
 مساءي الخير.. 

 
 أييها المغامركف

 قلبي خذكا أكراقو
 خذكا كفيَّ سيفا

 كأدمعي حجارة..
 كحين تتعبوف
 بينكم قلبي..

 ىذا الشعر.. ،كالحارسي األبدم
 بل ىذا الجنوف

 أنا،
 كالمدفي الخائنةي المنهارة

 أماـ الشمًس،
 كالصحراء

 
 نشهد أنَّها جدارة

 التاريخ بالحجارةأف تغيركا 
 كتصفعوا السلطاف في فراشوً 

 مارة..كتسقط اإل
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 الحرؼي الذم يرسمي آيات مدىشه 
 عشقكم..

 لوفي الورؽ كمدىشه 
 مدىشه الحلمي الذم يهزأ

 من جند األرؽٍ 
 كىرىٍؽ..
 كىرىٍؽ..
 كىرىٍؽ..

 ىذا الذم تراىني األفعى عليو
 من كىرؽٍ 

 ىذا الذم تراىني األفعى عليو
 قد غرؽٍ 

 ،ةٍ ضحكة الموجمن 
 فكيف لو غناؤىا انطلقٍ 

 كىرىٍؽ..

 كىرىٍؽ..

 كىرىٍؽ..
 ىذا الذم في قبضة الطفل

 المالئكي
 ذاب كاحترؽٍ 

 
1988 
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 *رسالة شخصية جدان 
 أحمد دحبور

 
 ألمي مكتوبان من غير كالـٍ  زتي طرٌ 

 من يعرؼ منكم أمي؟
  ضحكٍت يومان 

ـٍ  فتسابق في خلدم حجله   كحما
 اليـو كفاؼى   كأكلتي 
 كتابان   فقرأتي  كبكتٍ 

ـٍ  -بالقسر– أكصلني  ..إلى ىذم األيا
 

 يصلح في كل األكقات كألمي حزفه 
ـٍ   من أجل جدار ال يعلو إال لينا

 من أجل أخي المتركؾ كراء السكر 
 كتقطير األحالـٍ 

 من أجلي، ..كأخيران 
ـٍ "كتراءل لي أني   "!عز الدين القسَّا

 

 األىلينٍ  ناديتي 
 فلسطينٍ  صليت بهم في جامع شعب

  كطلعنا نستوحي بالباركد اآلياتٍ 
 ..كصالة تصلح في كل األكقاتٍ 

                                                 
 .274ص ، ديوانو ، أمحد،دحبور *
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 *يا مسرل النبي

 حسين عرب
 

 يػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدس يػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػي
 

 كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق األبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ج

 يػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػت مكػػػػػػػػػػػػة كالمدينػػػػػػػػػػػػة
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 ىتػػػػػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػػػػػاد بنػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػك
 

 فجاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كترقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ج

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػػػػػػػـو الثػػػػػػػػػػػػػػػػأر مػػػػػػػػػػػػػػػػن
 ج

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائنا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبي 
 جج

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلموف توافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أك مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 

 ديهمالمسػػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػػى يينػػػػػػػػػػػػا
 

 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز المطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 ج

 رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أقبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فرحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 ـنعػػػػػػػػػػػػػػم الفػػػػػػػػػػػػػػداء اليػػػػػػػػػػػػػػـو يػػػػػػػػػػػػػػو 
 ج

 القائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المتوثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 مربػػػػػػػػػػػذؿ الػػػػػػػػػػػدـ الغػػػػػػػػػػػالي كغػػػػػػػػػػػا
 ج

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللظى المتلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل
 

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبد األجنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ج
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 *جند األقصى

 عائشة الخواجة الرزاـ
 

 دركب القػػػػػػػػػػػػػػػدس نرعاىػػػػػػػػػػػػػػػا كنهفػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 لػػػػػػػػػػػدرب المسػػػػػػػػػػػجد األقصػػػػػػػػػػػى اعتزامػػػػػػػػػػػا 
 ج

 كنشػػػػػػػػرب مػػػػػػػػن عيػػػػػػػػوف النهػػػػػػػػر بأسػػػػػػػػان 
 

 بلػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ يلػػػػػػػػػػػػػػػػػتحم التحامػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ننػػػػػػػػػػػػػػادم الصػػػػػػػػػػػػػػابرين بهػػػػػػػػػػػػػػا برفػػػػػػػػػػػػػػقو 
 

 نقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الجنػػػػػػػػػػػػػػػد تهػػػػػػػػػػػػػػػديكم سػػػػػػػػػػػػػػػالما 
 ج

 نمنػػػػػػػػػػػػى الصػػػػػػػػػػػػامدين بصػػػػػػػػػػػػوت نػػػػػػػػػػػػارو 
 ج

 العػػػػػػػػػػػػػػػػػالموف لػػػػػػػػػػػػػػػػػو احترامػػػػػػػػػػػػػػػػػا يهػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  
 جج

 لبيػػػػػػػػػػػػت مهػػػػػػػػػػػػدو بين كفػػػػػػػػػػػػوؽ الغاصػػػػػػػػػػػػ
 

 مامػػػػػػػػػػػػػػػػانصػػػػػػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػػػػػػػػبان كالحً  
 

 نفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػابثين بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس أرضو 
 

 كدمػػػػػػػػػػػػػػع األىػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػودعهم جػػػػػػػػػػػػػػذاما 
 ج

 فيػػػػػػػػػػػػا جنػػػػػػػػػػػػدم ىيػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػبَّ برقػػػػػػػػػػػػان 
 

 ينيػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػدار لػػػػػػػػػػػػػػي عامػػػػػػػػػػػػػػان فعامػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػػػػػػدـك المسػػػػػػػػػػجد الغػػػػػػػػػػالي احترامػػػػػػػػػػان 
 ج

 كمػػػػػػػػػػػا بالجنػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػذا النصػػػػػػػػػػػر دامػػػػػػػػػػػا 
 

 تجيػػػػػػػب القػػػػػػػدس كػػػػػػػي تغػػػػػػػدك لوصػػػػػػػلو 
 ج

 نامػػػػػػػػػػػػػػػػابقلػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػوردة الحمػػػػػػػػػػػػػػػػراء  
 

 تسػػػػػػػػػػػػػيح القبػػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػفراء دمعػػػػػػػػػػػػػان 
 

 ينػػػػػػػػػػػػػػػاجى العيػػػػػػػػػػػػػػػرب غوثػػػػػػػػػػػػػػػان كالكرامػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ج

 علػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػرح تفػػػػػػػػػػػاقم فػػػػػػػػػػػوؽ أرضو 
 

 كصػػػػػػػػػػالت كػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدكس ىػػػػػػػػػػي اللئامػػػػػػػػػػا 
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 *جراح القدس

 إبراىيم عيسى
 

 كجػػػػػػػػػػػػػراح القػػػػػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػػػػػي أعماقنػػػػػػػػػػػػػا
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارخات ىاتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات بالرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  
 ج

 فػػػػػػػػػػػإذا نحػػػػػػػػػػػن بقايػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن رجػػػػػػػػػػػاؿ
 

 كنزيػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  
 

* 
 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼكإذا 

 

 * * 
 كضػػػػػػػػػػمير نػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػدر الجػػػػػػػػػػراحٍ 

 ج

 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػن تجػػػػػػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو مزىػػػػػػػػػػػػػػػػػرو 
 ج

 كمػػػػػػػػا أبقػػػػػػػػى الصػػػػػػػػباحٍ  ذبػػػػػػػػح الحلػػػػػػػػم.. 
 جج

* 
 كمشػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػاريخ خزيػػػػػػػػػػاف الخطػػػػػػػػػػى

 

 * * 
 كلمػػػػػػػػػػػػػػا أبصػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػي أرض ىػػػػػػػػػػػػػػوافٍ 

 

 ثػػػػػػػػػػػػػػػم نسػػػػػػػػػػػػػػػتنكر أك نشػػػػػػػػػػػػػػػجب.. أك
 

  نتمطػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػوؽ أكحػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الزمػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  
 ج

* 
 آه لػػػػػػػػػػػػػو نخلػػػػػػػػػػػػػع ثػػػػػػػػػػػػػوب الخطبػػػػػػػػػػػػػاء

 

 * * 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدركع الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحينكاكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا 

 

 لكتبنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػدمانا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 ج

 كإلػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػدس مضػػػػػػػػػػػػػػينا عائػػػػػػػػػػػػػػدين 
 

 
 
 
 
 

                                                 
  .2002الدار الثقافية للنشر القاىرة  ، 82ريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية"، صالقدس الش، "ادلصري، حسني رليب *
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 *لٌبيك مسجدم األقصى

 غالي محمد حليم
 

 كقػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػبح خاشػػػػػػػػػػعان كالمسػػػػػػػػػػاء
 

 لػػػػػػػػػػػػػػم يجلجػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػن األذاف النػػػػػػػػػػػػػػداءي  
 ج

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػف القلػػػػػػػػػػػػػػػػب إذ رآؾ حزينػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 لػػػػػػػػػػم يرفػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػي جانبيػػػػػػػػػػك الضػػػػػػػػػػياءي  
 

 حاصػػػػػػػػػػػػػػرتك اآلالـ كالليػػػػػػػػػػػػػػل حتػػػػػػػػػػػػػػى
 

 األحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاف كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءي  ىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتك 
 ج

 عصػػػػػػػػػػػػػػفت فيػػػػػػػػػػػػػػك كقػػػػػػػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػػػػػػػر
 ج

 كالسػػػػػػػػػػوء كعاثػػػػػػػػػػت بأرضػػػػػػػػػػك البغضػػػػػػػػػػاءي  
 جج

 كتنػػػػػػػػػػػػػػػػادم األشػػػػػػػػػػػػػػػػرار أف حطمػػػػػػػػػػػػػػػػوه
 

 كاإلسػػػػػػػػػػػػراءي  حيػػػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػػػاف المعػػػػػػػػػػػػراج.. 
 

 أحرقػػػػػػػػوا مسػػػػػػػػجد السػػػػػػػػماحة كالنػػػػػػػػور
 

 فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره البأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  
 ج

 مػػػا انطػػػوت صػػػفحة العبػػػادة فػػػي األرض
 

 كال انػػػػػػػػػػػػػػػػداح فػػػػػػػػػػػػػػػػي الهبػػػػػػػػػػػػػػػػاء البنػػػػػػػػػػػػػػػػاءي  
 

 
 
 
 
 

  

                                                 
  .2002الدار الثقافية للنشر القاىرة  ، 94عراء الشعوب اإلسالمية"، ص"القدس الشريف بني ش ،ادلصري، حسني رليب *
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 *اهلل أكبر

 كماؿ رشيد
 

 مػػػػػاذا أقػػػػػوؿ لكػػػػػم فػػػػػي القػػػػػدس أخبػػػػػار
 

 كأنهػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي عيػػػػػػػػػػػػوف القػػػػػػػػػػػػـو أقػػػػػػػػػػػػداري  
 ج

 فػػػػي القػػػػدس نػػػػار علػػػػى األعػػػػداء نازلػػػػة
 

 كفػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػادم بنػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػراـ أحجػػػػػػػػػػاري  
 

 كفػػػػػػػػي المخػػػػػػػػيم أطفػػػػػػػػاؿ لهػػػػػػػػم ىمػػػػػػػػم
 

 شػػػػػػػػػػماء قعسػػػػػػػػػػاء فيهػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػور كالنػػػػػػػػػػاري  
 ج

 كطنػػػػي يحشػػػػو البنػػػػادؽ لػػػػم ييرىػػػػب بنػػػػ
 ج

 مػػػػػػػػػػن لهػػػػػػػػػػم ثػػػػػػػػػػاري كال القنابػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػدت  
 جج

 ؽ، ردكا الظلم كانتفضواشبوا على الطو 
 

 فهػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػى الظلػػػػػػػػػػم كالعػػػػػػػػػػدكاف ثػػػػػػػػػػواري  
 

 كإقػػػػػػػػػػػػػػداـ كتضػػػػػػػػػػػػػػحية كفػػػػػػػػػػػػػػرّّ  كػػػػػػػػػػػػػػرّّ 
 

 ت الػػػػػػػػػػػداري كالسػػػػػػػػػػػجن نػػػػػػػػػػػزىتهم إف عػػػػػػػػػػػزٌ  
 ج

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
 .1999، القاىرة 45رشيد، كمال، "القدس يف العيون"، ص  *
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 *أقصى لبيك..

 عبد المنعم عواد يوسف
 

 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 يأيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ؿيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن إليػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػرل الرسػػػػػػػػػػو 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالع يحٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي 
 

 سػػػػػػػػػػػراءلبيػػػػػػػػػػػك أقصػػػػػػػػػػػى، قبلػػػػػػػػػػػة اإل
 

 كالطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  
 

 نفػػػػػػػػػػػػػػػػػػديك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألركاح نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػخو
 

 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر الزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 الوضػػػػػػػػػػػػػػػػػي يأمػػػػػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػد الزاىػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونوه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألركاح ردُّ 
 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم 
 

 بحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة؟ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكن، ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 !حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركعي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ال
 

 كمزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الخطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ، يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم يأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى 
 

 قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 أقصػػػػػػػػػػػػػػػػػى، أيػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػرل النبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 

  

                                                 
 .القاىرة ،"عيون الفجر"ديوان  ،عواد، عبد ادلنعم *
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 *للوطن للعشق..

 الشاذلي زككار
 

 حػػػػػػزين ينػػػػػػادم صػػػػػػوته  لقػػػػػػد ىػػػػػػبَّ 
 

 كأدمػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػؤادم فشػػػػػػػػػػػػٌق صػػػػػػػػػػػػدكران  
 

 بػػػػػػػػػػػػأف يسػػػػػػػػػػػػتجاب مٌ ر نػػػػػػػػػػػداء حػػػػػػػػػػػػ
 

 غػػػػػػػػػػدا داكيػػػػػػػػػػان باعتسػػػػػػػػػػاؼ األعػػػػػػػػػػادم 
 

 العػػػػػػػػرب كونػػػػػػػػوا رجػػػػػػػػاالن فيػػػػػػػػا أمػػػػػػػػة 
 

 وا فقػػػػػػػػػػػػد آف كقػػػػػػػػػػػػت الجهػػػػػػػػػػػػادً كىبٌػػػػػػػػػػػػ 
 

 ككونػػػػػػػػػػػػوا غػػػػػػػػػػػػزاة بػػػػػػػػػػػػنفس كمػػػػػػػػػػػػاؿ
 

 لنجػػػػػػػػػػػػػػػدة قطػػػػػػػػػػػػػػػر عزيػػػػػػػػػػػػػػػز ينػػػػػػػػػػػػػػػػادم 
 

 بػػػػػػػػػػػالد العركبػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػدس شػػػػػػػػػػػريف
 

 حركبػػػػػػػػػػػػػان كبػػػػػػػػػػػػػأس الشػػػػػػػػػػػػػدادً  ييعػػػػػػػػػػػػػان 
 

 

 

 
 

                                                 
 .2000 ،تونس ، 127زوكار، الشاذيل، "للعشق.. للوطن"، ص  *
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 *موكب النصر

 أحمد فتحي عامر
 

 لػػػػن نتػػػػرؾ المسػػػػجد األقصػػػػى تدنسػػػػو
 

 أقػػػػػػدامكم، فػػػػػػانظركا ىػػػػػػا نحػػػػػػن آتونػػػػػػا 
 

 مػن تحػت أرجلكػممن فػوقكم لهػب، 
 

 نػػػػػػػػػار تميػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػيظ الحقودينػػػػػػػػػا  
 

 ا فكيػػػػػػف بكػػػػػػملقػػػػػػد أسػػػػػػأتم كأحسػػػػػػنٌ 
 

 ال تحسػػػػػػػػػػػػػػػبوف كمػػػػػػػػػػػػػػػاذا للمسػػػػػػػػػػػػػػػيئينا 
 

 إنػػػػا نػػػػػرل المسػػػػػجد األقصػػػػػى ينادينػػػػػا
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغيث كلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا بالمغيثي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

 .1975 (، بغداد،8) العدد ،204 صرللة الكتاب،  *
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 *يا قدس
 أحمد فتحي عامر

 

 مرحى بأغصاف تتجدد
 في شجرة شهدائك يا قدس

 مرحى بأطفاؿ الحجارة
 مرحى بصناع الكرامة

 لقد ارتفعت بشهدائكم ىامات كاهلل
 بالعجز كالشتات كم تقزمت

 كالثكالى بأنين األرامل..
 كبالدماء بالجراح..

 بالجبائر.. كالضماد
 لم يأبهوا للبنادؽ.. كالمدافع
 كال رىبوا القنابل كالرصاص

 فقد جاءكا يخطبوف الشهادة
 من أجل القدس

 من أجل القدس جاءكا
 عن األمة فرض الجهاديؤدكف 

 كعن عاتقها يرفعوف الحرج

                                                 
 .2002القاىرة  ،  الدار الثقافية للنشر،150يف بني شعراء الشعوب اإلسالمية"، ص"القدس الشر  ،دلصري، حسني رليبا *
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 *يا قدسنا

 محمود علي السماف
 

 اإلسػػػػػػػالـ، يػػػػػػػا حػػػػػػػراس مجػػػػػػػده بنػػػػػػػي
 

 هٍ كحمػػػػػػػػػػدً  خػػػػػػػػػػذكا فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػكر ربكػػػػػػػػػػم 
 

 حقػػػػػػػػػػػان  فمػػػػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػػػػالـ إال الػػػػػػػػػػػديني 
 

 هٍ كسػػػػػػػػػػػػػػبحاف الػػػػػػػػػػػػػػذم أسػػػػػػػػػػػػػػرل بعبػػػػػػػػػػػػػػدً  
 

   

 سػػػػػػػػػػوؼ يهػػػػػػػػػػديكم لتهػػػػػػػػػػدكا إلهػػػػػػػػػػي
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػى إسػػػػػػػػػػػػػػػالمكم خيػػػػػػػػػػػػػػػران عظيمػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 اإلسػػػػػػػػػالـ جػػػػػػػػػػدكا فهيػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػي
 

 ليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراطان مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقيما 
 

   

 سػػػػػػػػػػػػهل طريػػػػػػػػػػػػق مجاىػػػػػػػػػػػػدينا جػػػػػػػػػػػػدٌ 
 

 االنتصػػػػػػػػػػػػػػارً  كقػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػلكوا مسػػػػػػػػػػػػػػار 
 

 فكػػػػػػػػػػػػػػانوا خيػػػػػػػػػػػػػػر برىػػػػػػػػػػػػػػاف بليػػػػػػػػػػػػػػل
 

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػانوا خيػػػػػػػػػػػػػػػػر فرسػػػػػػػػػػػػػػػػاف النهػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كفػػي "القػػدس" الشػػريف، لكػػم تعػػدل

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػدك غاشػػػػػػػػػػػػػػػػم.. ييصػػػػػػػػػػػػػػػػلى بنػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
 

 كطفػػػػػػػػػػل حجػػػػػػػػػػارة منػػػػػػػػػػا.. تصػػػػػػػػػػدل
 

 !لػػػػػػػػػػػو، فكسػػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػوؼ بعػػػػػػػػػػػارً  
 

   

 لنػػػػػػا "القػػػػػػدس" الشػػػػػػريف، كال سػػػػػػوانا
 

 كسػػػػػػػػػػػػػوؼ يبػػػػػػػػػػػػػوء مغتصػػػػػػػػػػػػػب بطػػػػػػػػػػػػػرده 
 

 كأكلػػػػػػػػػػػػى القبلتػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػو.. حمانػػػػػػػػػػػػا
 

 كسػػػػػػػػػػػػػػبحاف الػػػػػػػػػػػػػػذم أسػػػػػػػػػػػػػػرل بعبػػػػػػػػػػػػػػده 
 

 

  

                                                 

 . 3/11/2000العدد:  جريدة األىرام، القاىرة، *
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 *صرخة القدس

 مصطفى زقزكؽ
 

 كيػػػػػػػػػف ترضػػػػػػػػػى بظلمهػػػػػػػػػا كأذاىػػػػػػػػػا
 

 كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؿ ألرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها كثراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كجبػػػػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػػػػومها كػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػوـو 
 

 بسػػػػػػػػػػػػالح مػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػدَّ يومػػػػػػػػػػػػان قواىػػػػػػػػػػػػا 
 

 كعيػػػػػػػػػػػػػػدغيػػػػػػػػػػػػػػر مرتاعػػػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػػػل 
 

 كبنوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقوف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىا 
 

 مػػػػػػا اشػػػػػػتكت ضػػػػػػيمها لكػػػػػػل غبػػػػػػيٌ 
 

 بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػدره قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رماىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  
 

 إف فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػمتها صػػػػػػػػػمودان بليغػػػػػػػػػان 
 

 ا دىاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مُّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كبيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  
 

 إف للقػػػػػػػػػػػػػػػدس حرمػػػػػػػػػػػػػػػة كمجيػػػػػػػػػػػػػػػران 
 

 حماىػػػػػػػػػػػػػػا أفغيػػػػػػػػػػػػػػر اإللػػػػػػػػػػػػػػو يحمػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 إنػػػػػػػػػػػػو الوعػػػػػػػػػػػػد كالجػػػػػػػػػػػػزاء كفػػػػػػػػػػػػاؽ

 

 آف للحػػػػػػػػػػػػػػػػرب أف تػػػػػػػػػػػػػػػػدكر رحاىػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 

 

 

 

  
                                                 

 .8/10/2000العدد:  جريدة األىرام، القاىرة،  *
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 *القدسنداء 

 محسن عبد ربٌو
 

 إليػػػػػػػػك بصػػػػػػػػبوتي أىابػػػػػػػػك أف أفضػػػػػػػػي
 

 كحبػػػػػػػك مػػػػػػػلء القلػػػػػػػب فػػػػػػػي كػػػػػػػل دقػػػػػػػةً  
 ج

 كأيػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػرم قػػػػػػػػد أضػػػػػػػػأت سػػػػػػػػنيها
 

 ةً فأسػػػػػػػػعدت ركحػػػػػػػػي  يػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػر المعػػػػػػػػزٌ  
 

 يػػػػػػػػا ضػػػػػػػػياء دركبنػػػػػػػػا أحاسػػػػػػػػيس قلبػػػػػػػػي
 

 تناديػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػديد كلهفػػػػػػػػػةً  
 ج

 كمسػػػػػػػػػجدنا األقصػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػير مكبػػػػػػػػػل
 ج

 يعػػػػػػػاني شػػػػػػػديد الظلػػػػػػػم فػػػػػػػي كػػػػػػػل برىػػػػػػػةً  
 جج

 كأبنػػػػػػػػاؤه فػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس يبغػػػػػػػػوف فكػػػػػػػػو
 

 كتخليصػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػوؿ كشػػػػػػػػػػدةً  
 

 يهػػػػػػػػػػػػزكف باألجحػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػػل معانػػػػػػػػػػػػد
 

 كيحظػػػػػػػػػػوف بالتأييػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػل ثػػػػػػػػػػورةً  
 ج

 يػػػػػػػػػػذبوف عػػػػػػػػػػن أعراضػػػػػػػػػػهم بػػػػػػػػػػدمائهم
 

 كأمجػػػػػػػػػادىم تػػػػػػػػػزداد فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل قطػػػػػػػػػرةً  
 

 بأرضػػػػػػػػهم الخضػػػػػػػػراء يلقػػػػػػػػوف حػػػػػػػػتفهم
 ج

 كس المنيػػػػػػػػػةؤ كفػػػػػػػػػي دارىػػػػػػػػػم ذاقػػػػػػػػػوا كػػػػػػػػػ 
 

 لػػػػػػػػػػػػػوا كتيتمػػػػػػػػػػػػػواتٌ كأطفػػػػػػػػػػػػػالهم قػػػػػػػػػػػػػد قػي 
 ج

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػنهم قػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػاتلوا بفتػػػػػػػػػػػػػػػػػوةً   
 

 أيػػػػػا )بلػػػػػدة الزيتػػػػػوف( بالنصػػػػػر أبشػػػػػرم

 

 كال تيأسػػػػػػػػػػػي أختػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػي أم خطػػػػػػػػػػػوةً  
 ج

 ألػػػػػم يأتػػػػػك المختػػػػػار فػػػػػي خيػػػػػر مقػػػػػدـ
 

 ؟يػػػػػػػػػػػػػػـؤ جميػػػػػػػػػػػػػػع األنبيػػػػػػػػػػػػػػاء بحظػػػػػػػػػػػػػػوةً  
 

 ألػػػػػػم تسػػػػػػخرم مػػػػػػن كػػػػػػل أيػػػػػػد أثيمػػػػػػة؟
 

 ؟ألػػػػػػػػػم تقطعيهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػموخ األبيػػػػػػػػػةً  
 

 ألػػػػم تشػػػػهدم يػػػػا قػػػػدس خيػػػػر انتفاضػػػػة
 

 ؟للػػػػػػػػػػػػبالد كرفعػػػػػػػػػػػػةً بهػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػل فخػػػػػػػػػػػػر  
 

 
 
 
 

                                                 
  .2000 ،تونس (،3د )العد (،25، السنة )73رللة اذلداية، ص  *
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 *في كجو غرباف الحدكد
 محمد ابراىيم أبوسٌنة

 

 كاف الغزاة من اليهودٍ 
 ين كالغرباف في األفق البعيدٍ باق

 كاف الهواء يضج من نفس الغزاة
 البرؽ يشرؽ في عيوف رجالنا

 في أعين الجند الغضابٍ 
 كاف العقابٍ 

 متوثب القدمين كالكفين مرفوع اللواءٍ 
 كجندناكانوا ىناؾ 

 يحشوف من نار القلوب
 مدفعهم فيا يـو اللقاءٍ  أحشاءى 

 حياتو؟ متى تهب الشهيد
 ؟الهواف لغازمل؟ ك ألرض صاحبهال

 القدس تجلس كالدماءٍ 
ـٍ   فوؽ الثياب كفوؽ أطواؽ الحما

 اهلل  كتظل تقرأ في كتاب
 في القرآف كاإلنجيل كالتوراة 

                                                 
 .1979 إبراىيم، "تأمالت يف ادلدن احلجرية"، القاىرةأبو سّنة، زلمد  *
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 :يشهد
 إف غرباف الحدكد من اليهودٍ 

 ...األرض السالـٍ صلبوا على 
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 *قذفوا كلتقذفواتفل
 أحمد تيمور

 
 ..القدس

 من أمامها الطوفاف
 العاصفةٍ  تهبٌ  من كراء ظهرىا

 

 في كجو الرياح فلتقذفوا األحجار
 في كجو السيوؿ الجارفةٍ 

 لعلها تصير أطوادان 
 ترٌد عن أسواركم

 جحافل التتار الزاحفةٍ 
 

 ال تذرفوا الدموعٍ 
 المسيالت للدموعٍ في مقابل القنابل 

 محاجران  إف في عيونكم
 شوارعان كأرصفةٍ 

 

 جنازات الصغار كفي عيونكم
 جراح أمة في عيونكم

 من الخليج إلى المحيط نازفةٍ 
 
 

                                                 
 .2002القاىرة  ، الدار الثقافية للنشر،108شعراء الشعوب اإلسالمية"، ص "القدس الشريف بني ،دلصري، حسني رليبا *
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 سنأكل األحجارى 
 عٌلنا نصير مثلها

 !ما أجمل األحجار أرغفةٍ 
 موجو  عٌلنا نصير قصفى 

 في خضم العشق كالمجازفةٍ 
 

 القدس
 تشتكي في لظى النيراف

 لرٌب إبراىيم من جهنم
 ال برد فيها أك سالـ

 كالجميع شاخص العينين
 ميحكم على الكتفين معطفوٍ 

 

 جميعنا في النار.. يا سادتي
 كلنا في قبضة اللظى مناصفةٍ 

 بدكف قدسنا
  إلسالـىل يكوف ل تراهي 

 كقبلة أكلى مسجد حراـ ثالث
 ؟كقبة على السماء ميشرفةٍ 

 

 ؟الفصحىل تكوف أجراس لعيد 
 ؟!ىل يكوف للتاريخ بعدىا صفةٍ 
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 *يا قدس
 غادة أصالف

 

 ..  حبيبةٍ لا يا قدسي
 قتلوؾ بكل طريقة

 وعك لن تجفٌ مد
 ؾ على الرماؿ تئنٌ دماؤ 

 ..  كعمرم بقلبي أنتً 
 بأمسي كيومي

 .. ليتني أحمل حجران 
 أفتح قبران 

 ..عيوف الغدر لكل
 

 ..سي الحبيبةٍ يا قد
 أريد أف أحمل مدفعٍ 

 أذىب كال أرجعٍ  أريد أف
  أقف كال أركعٍ 
 ..أقتل كال أدمعٍ 

 ..ةأرفع الراية فوؽ القبٌ 
 

                                                 
 .2000 أصالن، غادة، "درّة القدس"، القاىرة *
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 ..يا قدسي الحبيبةٍ 
 ليتني كنت قربية

 كنت حملت السالحٍ 
 دت كل الجراحٍ كضمٌ 

 الكفاحٍ  صركحى  كرفعتي 
 ..يا قدسي الحبيبةٍ 
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 * كاقدساه

 صالح جودت
 

 رحػػػػػػػػاب الهػػػػػػػػدل يػػػػػػػػا منػػػػػػػػار الضػػػػػػػػياءٍ 
 

 سػػػػػػػػػػػاعة مػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػفاءٍ سػػػػػػػػػػػمعتك فػػػػػػػػػػػي  
. 

 اإللػػػػػػػػػػػو لُّ تقػػػػػػػػػػػوؿ أنػػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػػت ًظػػػػػػػػػػػ
 

 األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ  كركػػػػػػػػػػػػػػػػػن الخليػػػػػػػػػػػػػػػػػل أبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 أنػػػػػػػػا البيػػػػػػػػت قبلػػػػػػػػتكم فػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػالة
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػػػػػػػػت كعبػػػػػػػػػػػػػػػػػتكم للرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ  
 

 فضػػػػػػػػػػموا القلػػػػػػػػػػوب ككلػػػػػػػػػػوا الوجػػػػػػػػػػوه
  ججج

 جج

 ى مشػػػػػػػػػػػرؽ النػػػػػػػػػػػور عنػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدعاءٍ إلػػػػػػػػػػػ 
 ج

    كسػػػػػػػػػػػػػػػيركا إلػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػدؼ كاحػػػػػػػػػػػػػػػد

  كقومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة للبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ  
 ج

 بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهلل إيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانكم ييزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جج

 كيرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ىامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتكم للسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءٍ  
 

 ج

 يعطػػػػػػػاء الػػػػػػػركح مػػػػػػػن عنػػػػػػػد النبػػػػػػػ يػػػػػػػا
 كعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ثنايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربً    ج

 ججج

 ج  ميػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػياء الحػػػػػػػػػـر الطهػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػذ

 يشػػػػػػػػػػػػرؽ النػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي الغيهػػػػػػػػػػػػػبً  
 جج

 بشػػػػػػػػػػػػػػر بالمسػػػػػػػػػػػػػػاكاة التػػػػػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػػػػػم ك 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػين قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػربً ألٌ  
 جج

 كاإلخػػػػػػػػػػػاء الحػػػػػػػػػػػق كالحػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػذم
 

 الموكػػػػػػػػػػػػػػػبً  كحػػػػػػػػػػػػػػػد الخطػػػػػػػػػػػػػػػو لسػػػػػػػػػػػػػػػير 
 

 جج

 مػػػػػػػن سػػػػػػػاحة اإلسػػػػػػػراء فػػػػػػػي المسػػػػػػػجد
 ج

 مػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػـر القػػػػػػػػػػدس الطهػػػػػػػػػػور النػػػػػػػػػػدم 
 ج

 كأشػػػػػػػػػػػػػهد األعػػػػػػػػػػػػػداء قػػػػػػػػػػػػػد أحرقػػػػػػػػػػػػػوا
 

 مشػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػو خطػػػػػػػػػػػػى أحمػػػػػػػػػػػػدً  ركنػػػػػػػػػػػػان  
 جج

 األحجػػػػػػػػػػػػػػػػػار محزكنػػػػػػػػػػػػةر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأبص
 ستشػػػػػػػػػػػػػرؽ الشػػػػػػػػػػػػػمس علػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػة 

 

 دمػػػػا معتػػػػػػػػاه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ: كاقيٍدسػػػػػػػػػػػتق 
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدً ك لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 

 

                                                 
 .2002ار الثقافية للنشر، القاىرة الد ،69ريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية"، ص"القدس الش حسني رليب، ،ادلصري *
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 الفصل الرابع

 التفاؤؿ بالمستقبل
 

بد لمرحلة استنهاض الهمم أف تيؤتي أكلها، كىي التي كاكبت التطورات السياسية  كاف ال
د المجاىد و خاصة أياـ نور الدين محمبدءان من المرحلة الزنكية،  ،كاالستعدادات الجهادية

كيبلغ التفاؤؿ مداه الواسع بمجيء صالح الدين األيوبي مشٌكالن استمراران للمرحلة  ،الكبير
 الزنكية، كمحققان لمخطط نور الدين في توحيد البالد كتهيئتها للمعركة الفاصلة.

منفذ  لها لم يعدفلقد أنجز صالح الدين توحيد البالد المحيطة بكياف اإلمارات الصليبية، 
كأصبحت دكلة صالح الدين األيوبي تمتد من بالد النوبة جنوبان إلى  ،إال البحر المتوسط

كرافق تلك الوحدة السياسية ، أقصى بالد الشاـ شماالن، كمن برقة غربان إلى العراؽ شرقان 
نية كعلمية كتعليمية، كما رافقها جهد إعالمي رفيع أسهم فيو خطباء الجوامع نهضة عمرا

 كالعلماء كاألدباء كالشعراء .
 

كالتفاؤؿ ليس كىمان يصنعو الخياؿ البشرم، إنما ىو معطيات يفرزىا الواقع كيجعلها تتراكم 
امة كمقاكمة الحرية كالكر في الوعي اإلنساني مشٌكلة الدكافع التي توٌجو السلوؾ نحو قيم 

كىذا التراكم كجدناه يتالحق مع تطورات األحداث كاالنتقاؿ من مرحلة الصدمة ، العدكاف
كالذىوؿ كانتقاد الذات إلى مرحلة استنهاض الهمم كصوالن إلى الرؤية الصحيحة المتفائلة 

 المستندة إلى أسباب كاضحة تدعو للتفاؤؿ.
 

اد، كتمكنت ىذه الرموز من تحقيق إنجازات لقد أفرزت ىذه المرحلة رموزان للبطولة كالجه
كال ريب أف رموز البطولة يتصدرىا صالح الناس،  رة رٌسخت معاني البطولة في أذىافباى
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الدين األيوبي الذم كصل الجهاد معو إلى قمة االنتصارات في معركة حطين الحاسمة عاـ 
 تكقياـ مملكة بيالصليبي لفلسطين  عامان من االحتالؿ 88ـ، أم بعد  1187/ ق 583

 .المقدس الالتينية
 

اإلحباط كاألزمات  فمراحلإف استمرار رمزية اسم صالح الدين حتى اليـو لو ما يبرره، 
يبحث فيها الناس عن رمز بطولي، كيلتفتوف إلى اللمحات المشرقة في تاريخهم 
يستحضركف منها معاني القوة كالتحرير، كيشكلوف منها المعادلة اإلنسانية الالزمة لتحقيق 

 سمات التفاؤؿ كتحقيق األىداؼ المرجٌوة.
ذلك لدل الشعراء، فإف ىناؾ رموزان كعلى الرغم من توىج رمزية صالح الدين، كانعكاس 

كابنو نور الدين، كىناؾ  ،فهناؾ عماد الدين الزنكي ،أخرل قبلو أك في مرحلتو أك بعده
كالملك األشرؼ خليل، كىناؾ  ،كالسلطاف قالككف ،السلطاف المملوكي الظاىر بيبرس

 رموز جهادية مثل العز بن عبد السالـ .
* * * 

 
رأينا تشابهان غير لعدك الصهيوني لمعاصرة من صراع أمتنا مع اتأملنا المرحلة ا كنحن إذا

مرحلة بعيد في مراحل الصراع، كالذم يلفت النظر ىو استحضار الرموز الجهادية من 
صالح الدين األيوبي، بل كالذىاب عميقان في التاريخ  خاصة، الحركب الصليبية

 بن زياد .الوليد كسعد بن أبي كقٌاص كطارؽ مثل خالد بن  ،أخرل رموزالستحضار 
 

أما الرموز المعاصرة فنراىا لدل حركات التحرير من جهة، كلدل بعض رجاالت النضاؿ 
مثل عز الدين القساـ كسعيد العاص كعبد القادر الحسيني، أك رموز سياسية  ،ضد العدك

التضحية كالشهادة لدل  لكن التركيز كاف أكبر على مفهـو ،فلسطينية أك عربية أك إسالمية
المواطن عمومان، كإبراز دكر حركات المقاكمة بغض النظر عن الرجاؿ الذين يأتوف 
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كاستخداـ الرموز  ،كيمضوف، مع االسترشاد بحركات التحرر في الوطن العربي كفي العالم
  .تقبل كاإليماف بحتمية االنتصارالتحريرية على نطاؽ كاسع لبث ركح التفاؤؿ كالثقة بالمس

* * * 
 

قد الحظ الشعراء في المرحلتين ظاىرة التشابو في بنية األساطير المؤسسة للحركة ل
تلك األساطير  ،الصليبية في العصور الوسطى كالحركة الصهيونية في العصر الحديث

فالحركة الصليبية قامت على أسطورة تحشر ، المبنية على أكىاـ ميثولوجية كرؤل عنصرية
سياسي، كتوظف ىذا العنصر في تعبئة مشاعر الناس العاديين كدفعهم إلى الدين في صراع 

كالحركة الصهيونية قامت على أسطورة أرض الميعاد ، ساحات الحركب تحت ىذا الغطاء
كالشعب المختار كاالضطهاد العالمي لهذا الشعب، ككظفت الحركة الصهيونية ىذه 

اليهود شعب بال أرض، كفلسطين أرض بال  األساطير الملفقة، بل كتجاكزتها إلى القوؿ بأف
شعب، كبالتالي فإف ىذا الشعب المتفرؽ في أنحاء العالم يجب أف يعود إلى أرضو 

 الموثقة.الموعودة حسب األساطير التي ال سند لها من حقائق التاريخ أك من الدراسات 
 

لتاريخ كالتراث، كعلى الرغم من الهمجية الطاغية للحركة الصهيونية، كاغتصابها األرض كا
فإف ركح التفاؤؿ لم تفارؽ المواطن العربي، كعبر الشاعر العربي عن ىذا التفاؤؿ باإلصرار 
على المقاكمة، كرفض كجود االستيطاف الصهيوني، كاإلشارات العميقة إلى أف التاريخ 

اليهود، بل كانوا يحتموف بالمجتمعات  يضطهدمراحلو كمناطقو لم  في مختلفاإلسالمي 
 بية .ك سالمية في حاؿ تعرضهم الضطهاد محاكم التفتيش األكر اإل

كلعل المرحلة التي يعيشها المواطن العربي اليـو تتداخل فيها مظاىر كل مراحل االحتالؿ،  
كاستنهاض الهمم، كصوالن إلى استشراؼ المستقبل  ،كاتهاـ الذات ،كاإلحساس باأللم

 .واآلتي الذم يعيد الحق إلى نصاب
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لشعراء بين المرحلتين التاريخيتين: الصليبية كالصهيونية، كرأكا أف الحتمية لقد ربط ا
التي  نفسها بي قبل ألف عاـ، ىي الحتمية التاريخيةك التاريخية التي لفظت الوجود األكر 

سوؼ تلفظ الجسم الصهيوني الغريب من منطقتنا العربية، كأعمار الشعوب ال تقاس بعدد 
لكن نتيجة ىذا الصراع تسير كفق قواعد  ،يمتد إلى أجياؿمحدد من األعواـ، فالصراع 

 التاريخ البشرم التي تعيد إلى كل ذم حق حقو.
 

كالتفػػاؤؿ بالمسػػتقبل لػػيس بدعػػة عربيػػة، فتػػاريخ الشػػعوب حافػػل بمراحػػل النضػػاؿ كالمقاكمػػة 
ضػػد الغػػزاة المغتصػػبين، كلػػيس ىنػػاؾ شػػعب فػػي األرض لػػم يعػػش مرحلػػة القهػػر كاالسػػتبداد 
كاالحتالؿ األجنبي، كىي مرحلة تولد مظاىر اإلحساس بالظلم انتقاالن إلى استنهاض الهمػم 

 الذم يثير ركح التفاؤؿ. كالبدء بالعمل الجاد
مريكػػا الجنوبيػػة خاضػػعة السػػتعمار مباشػػر أفريقيػػا ك إلقػػد مػػر كقػػت كانػػت فيػػو شػػعوب آسػػيا ك 

لكػػن ىػػذه الشػػعوب ، تغػػاليتمثػػل فػػي شػػكل بريطػػاني أك فرنسػػي أك ىولنػػدم أك أسػػباني أك بر 
انتفضػػػت كاستخلصػػػت حقهػػػا، كأصػػػبح منهػػػا دكؿ كبػػػرل متفوقػػػة علػػػى الػػػدكؿ التػػػي كانػػػت 

 تستعمرىا.
 

نػػا العربػػي الحػػديث ثػػورات تحرريػػة يمكػػن أف تكػػوف نموذجػػان للجهػػاد ضػػد قػػول كفػػي تاريخ
ككلنػػا يػػذكر ثػػورة عبػػد الكػػريم الخطػػابي فػػي المغػػرب، كعمػػر  ،االحػػتالؿ كطردىػػا مػػن بالدنػػا

مختػػار فػػي ليبيػػا، كالثػػورة المهديػػة فػػي السػػوداف، ثػػم الثػػورة الجزائريػػة الكبػػرل التػػي طػػردت ال
ىذه األمثلػة تجعلنػا نتشػبث بػركح التفػاؤؿ، ، ك سنة 132فرنسا المستعمرة بعد احتالؿ داـ 

 .التخلص من مشاعر العحز كاإلحباطتدفعنا إلى ك 
* * * 

إف الشعراء الذين تحدثوا عن القدس لم يكونوا من أبناء فلسطين فحسب، بل ىم من كل 
أبناء الوطن العربي، بل إف ىناؾ شعراء من أقطار العالم اإلسالمي كتبوا بلغاتهم الفارسية 
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لكننا كقفنا النصوص المختارة ىنا على الشعر العربي قديمو  ،كاألكردية كالتركية كغيرىا
  .الشعر الممتل  بركح التفاؤؿ كاإليماف بالمستقبلىذا  ،كحديثو

* * * 
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التحريض كاالستثارة في كل  الذم دأب على  أبو الفضل الجلياني  يقوؿ الشاعر
  *ة:مناسب

 

 ، أرض القػػػدس قػػػد صػػػفرت ٍ اهلل ي أكبػػػري 
 

 حػػػػػػػين ه بػػػػػػػو حػػػػػػػانوا ، إذ مػػػػػػػن آؿ أصػػػػػػػفرى  
. 

 أسػػباط ي يوسػػف ى مػػن مصػػر أتػػوا كلهػػم ٍ 
 جج

 مػػػػػػػػن غيػػػػػػػػر تيػػػػػػػػو و بهػػػػػػػػا سػػػػػػػػلول كأمنػػػػػػػػاف ي  
 

 ، إف يخػػػػػرجٍ  عػػػػػداتهملهػػػػػمٍ  فلسػػػػػطيني 
 

 خرصػػػػػػػػاف ي  بػػػػػػػػيض ه ك  ٍ ، كإال عىػػػػػػػػدىتعنهػػػػػػػػا 
 

 حتػػػػػػى بنيػػػػػػت رتػػػػػػاج ى القػػػػػػدس منفرجػػػػػػان 
 

 كيصػػػػػػػػػػعد ي الصػػػػػػػػػػخرة الغػػػػػػػػػػٌراء ى عثمػػػػػػػػػػاف ي  
 

  يعبػػد مػػن ى كاسػػتقبل الناصػػر ي المحػػراب
 

 قػػػػػػػد تػػػػػػػمٌ  مػػػػػػػن كعػػػػػػػًده فػػػػػػػتح ه كإمكػػػػػػػاف ي  
 

 كجػػاز ى بعػػض ي بنيػػو البحػػر ى تجفػػل ي ًمػػن
 

 تػػػػػػػػػوً  الػػػػػػػػػرـك ي كالصّْػػػػػػػػػقالب ي كالػػػػػػػػػالفي اغار  
 

 حتػػػػػى يوٌحػػػػػد ى أىػػػػػل ي الشػػػػػرؾً  قاطبػػػػػة ن 
القػػػػػػػػػػػػوؿ بالثػػػػػػػػػػػػالوث رىبػػػػػػػػػػػػاف ي    ج  كيٍرىػػػػػػػػػػػػب ى

 

 ج  البػػػػػن أيػػػػػوب ى فػػػػػي اإلفػػػػػرنج ملحمػػػػػة ه ك 

 كحسػػػػػػػػػػػػباف ي دلػػػػػػػػػػػػت عليهػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػاطير ه  
 

 ملػػػػكً  األرض مػػػػن ملػػػػك و ب مػػػػن أحػػػػقك 
 ج

 كأنػػػػػػػػػػو ي ملػػػػػػػػػػك ه فػػػػػػػػػػي الخلػػػػػػػػػػق حنٌػػػػػػػػػػاف ي  
 ججج

 
 :*قائالن عن البطل صالح الدين البطل األسطورم   رعبٌ ك 
 

   يا فاتح ى المسجدً  األقصى علي َّ بهػم ٍ 

 كقػػػػػػػػػانصى الجػػػػػػػػػيشً  ال يحصػػػػػػػػػى بقفزتػػػػػػػػػوً  
 

 بملػػػػك و كظهػػػرً الشػػػػمسً مطلٌػػػػع و  أبشػػػرٍ 
 

   بنشػػػػػػػػػػػػػػػرتوً  فتَّػػػػػػػػػػػػػػػاحو علػػػػػػػػػػػػػػػى البسػػػػػػػػػػػػػػػيطة  ً  
 

 حتػػػػػى يكػػػػػوف ى لهػػػػػذا الػػػػػدينً  ملحمػػػػػة ن 
 

فػػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػػاـ ً فترتػػػػػػػػػػػوً     تحكػػػػػػػػػػػي النبػػػػػػػػػػػوة  ى
 

 
 

                                                 
 .1977، مؤسسة الرسالة، بريوت 11، ص2جأبو شامة، شهاب الدين، كتاب الروضتني،  *
 .1977بريوت  ،مؤسسة الرسالة ،103ص، 2كتاب الروضتني، ج ،أبو شامة، شهاب الدين *
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 :*المبين هنصر ك د البطل جٌ يم النابلسي رشيد الدين أحمد بن بدركأنشد 
 

 ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذم كانػػػػػػػػت اآلمػػػػػػػػاؿ ي تنتظػػػػػػػػر
 مثػػػػػلً  ذا الفػػػػػتح، ال كاهلل، مػػػػػا حكيػػػػػتٍ بً 

 حػػػػين ه بػػػػو حػػػػػاف ى ىلػػػػك المشػػػػركين فيػػػػػا
 اآلف قػػػػػػػػٌرت جنػػػػػػػػوب ه فػػػػػػػػي مضػػػػػػػػاجعها
 يػػػا بهجػػػة ى القػػػدسً  إذ أضػػػحى بػػػو علػػػم ي 
 يػػا نػػور ى مسػػجده ً  األقصػػى، كقػػد رفعػػتٍ 

 داف بػػػػػػػوشػػػػػػػتاف ى مػػػػػػػا بػػػػػػػين نػػػػػػػاقوس و ييػػػػػػػ
 لػػػػػػػػػػػػو اهلل ي أكبػػػػػػػػػػػػر، صػػػػػػػػػػػػوت ه تقشػػػػػػػػػػػػعرُّ 

ػػػػػدىا فمػػػػػا أحػػػػػد ه  يػػػػػا مالػػػػػك ى   األرضً  مهّْ
 خضػػرٌ  ىػػذا الطػػراز ي السػػاحلي ُّ ثػػرلامػػا 

 األنكػػػاس موعظػػػةأضػػػحى بنػػػو األصػػػفرً  
 صػػػػػػاركا حػػػػػػديثان، ككػػػػػػانوا قبػػػػػػل ي حادثػػػػػػة ن 
 سػػػػػػػػػػلبتهمٍ  دكلػػػػػػػػػػػة ى الػػػػػػػػػػػدنيا كعيشػػػػػػػػػػػتها
 ىػػػػػػذا الػػػػػػذم سػػػػػػلب اإلفػػػػػػرنج ى دكلػػػػػػتهم

مػػػػػذ مائػػػػػة مراكػػػػػزه   مػػػػػا اختطاىػػػػػا الخػػػػػوؼ ي
 

 

 فليػػػػػػػػػػػػوؼً  هللً  أقػػػػػػػػػػػػواـ ه بمػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػذركا
 ري يػى فػػػػػي سػػػػػالفً  الػػػػػدىرً  أخبػػػػػار ه كال ًسػػػػػ

 هللً  طيػػػػػػػػػػب ي العشػػػػػػػػػػايا منػػػػػػػػػػو كالبكػػػػػػػػػػر ي 
 ر ي  لػػػػم يػػػػزؿٍ  حلفػػػػان لػػػػو السػػػػه ٍ كنػػػػاـ ى مػػػػن

 كىػػػػػو منتشػػػػػر ي  طػػػػػيٍّ  اإلسػػػػػالـ ً مػػػػػنٍ بعػػػػػدً 
 بعػػػػػػد ى الصػػػػػػليب بػػػػػػو اآليػػػػػػات ي كالسػػػػػػور ي 
 كبػػػػػين ذم منطػػػػػق و يصػػػػػغي لػػػػػو الحجػػػػػر ي 
 شػػػػػػػػم ُّ الػػػػػػػػذرا كتكػػػػػػػػاد ي األرض تنفطػػػػػػػػر ي 
 سػػػػػػػػػػواؾ مػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػائم للمهػػػػػػػػػػدً ينتظػػػػػػػػػػر ي 
 إال لتعلػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػو أعالمػػػػػػػػػػػك ى الصػػػػػػػػػػػفر ي 
كالنػػػػػػػػػػػذر ي   فيهػػػػػػػػػػػا ألعػػػػػػػػػػػدائك اآليػػػػػػػػػػػات ي

 يهػػػػػػا البػػػػػػدك كالحضػػػػػػر ي قالػػػػػػورل يتٌ علػػػػػػى 
 مػػػػن كفػػػػدىم سػػػػقر ي  حتػػػػى لقػػػػد ضػػػػجرتٍ 

 كملكهػػػػػػم يػػػػػػا ملػػػػػػوؾ ى األرض، فػػػػػػاعتبركا
 عامػػػػػػػػػان، كال ريػػػػػػػػػع ى أىلوىػػػػػػػػػا كال ذعػػػػػػػػػركا

 
 

  

                                                 
 .1977بريوت  ،مؤسسة الرسالة ، 118ص،  2ج ، كتاب الروضتني،أبو شامة، شهاب الدين *
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 *:رؤزٌ الم هنصر مشيدان بك صالح الدين مادحان  ابن الساعاتي ككتب
 

 كقػػػػػػد عػػػػػػاينتم اآليػػػػػػة ى العظمػػػػػػى؟ عيٌػػػػػػان أى 

 منطػػقكقػػد سػػاغ ى فػػتح ي القػػدس فػػي كػػل 
هػػػػا  فليػػػػت ى فتػػػػى الخطٌػػػػاب شػػػػاىد فتحى
 كمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف إالٌ  الػػػػػػػػػداء ى أعيػػػػػػػػػا دكاؤه
 كأصػػػػبح ى ثغػػػػػر ي الػػػػػدين جػػػػػذالف باسػػػػػمان 
 سػػلوا السػػاحل ى المخشػػي َّ عػػن سػػطواتًو
 تجػػػػػػػاكزت ى مػػػػػػػا أعيػػػػػػػا الجبػػػػػػػاؿ ى مناليػػػػػػػو
 نصػػػػػػبت ى علػػػػػػى األعػػػػػػداء رأيػػػػػػان كرايػػػػػػة ن 

 ال تيغػػػػػػػػػاـ ي بباطػػػػػػػػػل و  شػػػػػػػػػمسه  فللحػػػػػػػػػقّْ 
 

 

 النثػػػػػػر ى كالنَّظمػػػػػػا؟ حػػػػػػاؿ و تػػػػػػذخر ي  أليػػػػػػة ً 
 الصػػػػٌما كشػػػػاع ى إلػػػػى أفٍ  أسػػػػمع ى األسػػػػل

 فيشػػهد ى أف َّ السػػيف مػػن يوسػػف و أصػػمى
 يعرؼ ي الحسػما كغير الحساـ العضب ال

 سػػػػػػػػػػػػػعيو لثمػػػػػػػػػػػػػاوٍ تػي  كألسػػػػػػػػػػػػػنة ي األغمػػػػػػػػػػػػػادً 
 فمػػػػػػا كػػػػػػاف إالٌ  سػػػػػػاحالن صػػػػػػادؼ اليٌمػػػػػػا
 فهػػػل يقظػػػة ن كانػػػت مسػػػاعيك أك حلمػػػا؟
 يفيػػػػػػػدانهم ًمػػػػػػػنٍ  بعػػػػػػػد رفعهػػػػػػػم ي الجزمػػػػػػػا
 كللعػػػػػػػدؿً  فيػػػػػػػو آيػػػػػػػة ه تنسػػػػػػػخ ي الظلمػػػػػػػا

 

 

 *:أخرل قصيدة فيكما كتب 
 

 عصػػػفتٍ  بػػػو ريػػػح ي الخطػػػوبً  زعازعػػػان 
 مادس بعػػػػػػىػػػػػػو منقػػػػػػذ ي البيػػػػػػتً  المقػػػػػػدٌ 

 إنمػػػػػػػػػػابيػػػػػػػػػػت ه تأسػػػػػػػػػػس بالسػػػػػػػػػػكوف، ك 
 ، كىػػػػػػػي جحافػػػػػػػلءً أمشػػػػػػػتّْت ى األعػػػػػػػدا

 كتيػػػػػت ى عزمػػػػػان فػػػػػي الحػػػػػركب مسػػػػػددان أي 
 أحسػػػػػػػنت ى بالبيػػػػػػػت العتيػػػػػػػقً  كيثػػػػػػػرب

دكنػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػذم سػػػػػػػػػػيوفيك   محرمػػػػػػػػػػات ه
 

 

 فلقػػػػػػػػػػػػين طػػػػػػػػػػػػودان ال تخػػػػػػػػػػػػف ُّ أناتيػػػػػػػػػػػػو

 ، فمػػػػػا كجػػػػػد ى الشػػػػػفاء ى شػػػػػكاتيوطالػػػػػتٍ 
 عنػػػػػػػػػد الزحػػػػػػػػػاؼ تحركػػػػػػػػػتٍ  سػػػػػػػػػكناتيو
عػػػػػػػتٍ  أشػػػػػػػتاتيو  عػػػػػػػن شػػػػػػػمل ديػػػػػػػن و جيمّْ
 ال زيغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كال ىفواتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
حسػػػػػػػػػػػػػناتيو  كلػػػػػػػػػػػػػك الًفعػػػػػػػػػػػػػاؿ كثيػػػػػػػػػػػػػرة ه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمتٍ حجراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػو  لبكػػػػػػػػػػػػػػػػػائهن َّ تبسَّ

 

                                                 
 .1977وت بري  ،مؤسسة الرسالة ،103ص، 2، كتاب الروضتني، جأبو شامة، شهاب الدين *
 .1977 بريوت ،مؤسسة الرسالة، 106ص، 2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب الروضتني، ج *
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 *:ابن القيسراني "، كتبكقعة "إٌنب في ر نور الدين على صاحب انطاكيةاصتنا عنك 
 

  
 *كتب يهٌن  السلطاف بفتحو الكبير:  فقد  ابن سناء الملك  أما الشاعر

    
 *مفاخران بأمة اإلسالـ: عن دحًر الفرنجة، أسامة بن منقذ  كقاؿ القائد الفذٌ 

 
  أف يكػػػػػػػػػػوفى لنػػػػػػػػػػا األمػػػػػػػػػػري الإأبػػػػػػػػػػى اهللي 

 

 لتحيػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػدنيا كيفتخػػػػػػػػػػرى العصػػػػػػػػػػري  
. 

ـي فيمػػػػػػػػػػػػػا تركمػػػػػػػػػػػػػوي كتخػػػػػػػػػػػػػد  منا األيػػػػػػػػػػػػػا
 

 طوعػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي أزمتنػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػدىري كينقػػػػػػػػػػػادي  
 

 كتخضػػػػػػػػػػػعى أعنػػػػػػػػػػػاؽ الملػػػػػػػػػػػوًؾ لعزّْنػػػػػػػػػػػا
 

 كيرىبىهػػػػػػػػػػػا منٌػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػدنا الػػػػػػػػػػػذكري  
 جج

                                                 
 .1988، دار البشري للنشر والتوزيع، األردن 124يف شعر ابن القيسراين"، ص صدى الغزو الصلييبإبراىيم، زلمود، " *
  .1952ادلعارف العثمانية، حيدر آباد د.زلمد عبد احلق، دائرة  ، حتقيق813ابن سناء ادللك، ديوانو، ص  *
 . 1958، هنضة مصر، القاىرة 81"بدوي، أمحد، ديوان طالئع بن رزيك، ص  *

 فػػػػال ينتحػػػػل مػػػػن بعػػػػدىا الفخػػػػرى دائػػػػلي 
 

 ري برنػػػػػػز" كػػػػػػاف لػػػػػػو الفخػػػػػػبػػػػػػارز "األفمػػػػػػن 
 

 " مػػػػػػػن مليكهػػػػػػػاأنطاكيػػػػػػػةن " كمػػػػػػػن بػػػػػػػزَّ 
 

ػػػػػػػػػػػػػزري لٌ ؤ أطاعتػػػػػػػػػػػػػػٍو ألحػػػػػػػػػػػػػاظ الم  لػػػػػػػػػػػػػة الخي
 
 

 لسػػػػػػػػػػػػت أدرم بػػػػػػػػػػػػأم فػػػػػػػػػػػػتح تػػػػػػػػػػػػػيهٌنا
 

 يػػػػػػػػػا مينيػػػػػػػػػل اإلسػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد تمنػػػػػػػػػى
 

 فقصػػػػػػران قػػػػػػد ملكػػػػػػت الجنػػػػػػاف قصػػػػػػران 
 

 إذ فتحػػػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػآـ حصػػػػػػػػػػػنان فحصػػػػػػػػػػػنا
 

 فاسػػػػػػػتحالت شػػػػػػػقائق الكفػػػػػػػر صػػػػػػػمتان 
 

 جبنػػػػػػػػا حػػػػػػػػين عػػػػػػػػادت تلػػػػػػػػك الشػػػػػػػػجاعة
 

 أشػػػػػػجع القػػػػػػـو فػػػػػػيهم جاعػػػػػػل الػػػػػػدرع
 

 اىركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أك الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار ًمجنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػػنهم الػػػػػػػػػػػػدماء بحػػػػػػػػػػػػاران  كجػػػػػػػػػػػػرتٍ 
3 

 فجػػػػػػػػػػػػػػػرت فوقهػػػػػػػػػػػػػػػا الجزائػػػػػػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػػػػػػفنا
 

 الػػػػػػػػبالد شػػػػػػػػرقان كغربػػػػػػػػان  قػػػػػػػػد ملكػػػػػػػػتى 
 

 كحويػػػػػػػػػػػػػػت اآلفػػػػػػػػػػػػػػاؽ سػػػػػػػػػػػػػػهالن كحزنػػػػػػػػػػػػػػا
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ـي بطاعتنػػػػػػػػػا هلل أصػػػػػػػػػبح طوعنػػػػػػػػػا   األنػػػػػػػػػا
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػا يعصػػػػػػػػػػػػػػػى لنػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػيهمي أمػػػػػػػػػػػػػػػري  
 

 المسػػػػػػلمينى مجاىػػػػػػده  ملػػػػػػوؾكمػػػػػػا فػػػػػػي 
 

 كالقػػػػػػػػػػػػػرُّ  يثنيػػػػػػػػػػػػػًو حػػػػػػػػػػػػػرّّ  سػػػػػػػػػػػػػوانا، فمػػػػػػػػػػػػػا 
 

 جعلنػػػػػػػػػػا الجهػػػػػػػػػػػادى ىمنػػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػػتغالنا
 

 عنػػػػػػػػوي السػػػػػػػػماعي كال الخمػػػػػػػػري كلػػػػػػػػم ييلهنػػػػػػػػا  
 

 دمػػػػاءي العػػػػدا أشػػػػهى مػػػػن الػػػػٌراح عنػػػػدنا
 ككقػػػػػػػع المواضػػػػػػػي فػػػػػػػيهمي النػػػػػػػامي كالػػػػػػػوتري    ج

 

 ج  بنػػػػػػػػػػػػا أيٌػػػػػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػػػػػػالـي كازدادى عػػػػػػػػػػػػزَّةن 

 كذٌؿ لنػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػًد عزتػػػػػػػػػػػػًو الكفػػػػػػػػػػػػري  
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  *سيف فليشهر
 

 سعيد عقل
 

 فػػػػي الػػػػدنيا رٍ هى ٍشػػػػفليي  سػػػػيفه 
 

 تصػػػػػػػػػػدعٍ  أبػػػػػػػػػػواؽه  دعٍ ٍصػػػػػػػػػػتى كلٍ 
 

 اآلف كلػػػػػػػػػػػػػػيس غػػػػػػػػػػػػػػدان اآلف 
 

 عٍ رى ٍقػػػػػػػػػتػي فلٍ  العػػػػػػػػػودةً  أجػػػػػػػػػراسي 
 

  

 فلسػػػػػػػػطيني  أنػػػػػػػػا ال أنسػػػػػػػػاؾً 
 

 دي ٍعػػػػػػػػبػػػػػػػػي البػي  يشػػػػػػػػدُّ  كيشػػػػػػػػدُّ 
 

 نسػػػػػػػريني أنػػػػػػػا فػػػػػػػي أفيائػػػػػػػك ً 
 

 دي أنػػػػػا الػػػػػورٍ  الشػػػػػوؾً  أنػػػػػا زىػػػػػري 
 

  

ػػػػػػػػػػ  ااألسػػػػػػػػػػوار  نػػػػػػػػػػدؾُّ  دؾُّ نى سى
 

 ذات الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  مي تلهً نٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الػػػػػػى الػػػػػػدار الػػػػػػدار إعيػػػػػػد ني ك 
 

 النػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ  نمحػػػػػػػػػػػػػػػػو بالنػػػػػػػػػػػػػػػػارً 
 

  أبػػػػػػػػػواؽه  تصػػػػػػػػػدعٍ  فلتصػػػػػػػػدعٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػ ـي  نٌ قػػػػػػػػػػػػػد جي  األحػػػػػػػػػػػػػرارٍ  د
 

 
  

                                                 
 .1972 بريوت ق،صوت الشر  ،10، ادلقطع ألبوم "القدس قي البال" خوان،رحباين، األ *
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 *نداء األرض

 فدكل طوقاف
 

 كغذَّتوي  وي تٍ تمثَّل أرضان نىمَّ 
 من صدرىا الثرّْ شيخان كطفال

 

 ككٍم نبضٍت تحت كفٌيًو قلبان 
 سخٌيان كفاضٍت عطاءن كبذال

 

 تمثَّلى كىو يلوبي انتفاضى 
 اٌل ىثراىا إذا ما الربيعي أي 

 

 السنابل ً كماجى بعينيو كنزي 
 اٌل يحضينو الحقلي خيران ميط

 

 كالح لو شجري البرتقاؿ ً 
 كىو يرؼُّ عبيران كظال ٌ 

 

 ال تستقرٌٍ  -كالعواصفً –جٍت بو فكرةه كىا
 :لك الصورٍ ػاير تػتس ،بي تلك الطيوؼى تواك

 

 غصىبي أرضي؟ أييسلبي حقي كأبقى أناتي أى 
عارم ىناػػحليفى التشٌرًد أصحبي ذلٌ   ؟ة ى

 
 
 

                                                 
 .1957، الطبعة األوىل، دار اآلداب، بريوت 8، ص "وجدهتا"يوان طوقان، فدوى، د *
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غريب ؟ أأبقى ىنا  ؟ةٍ ألموتى غريبان بأرض و
 ةٍ كمن قالها؟ سأعودي ألرضي الحبيبأأبقى؟ 

 

 بلى سأعود، ىناؾ سييطول كتابي حياتي
 كم رفاتيأيسيحنو علٌي ثراىا الكريمي ك 

 

 ال بٌد من عودتي ..سأرجعي 
 مهما بدٍت محنتي ..سأرجعي 

عارم بغيرً نهاي  ةٍ كقصة ي
 ةٍ سأنهي بنفسيى ىذم الركاي

 ال بدَّ من عودتيفال بدَّ، 
 

 كظلَّ المشٌردي عن أرضوً 
 "ال بدَّ من عودتي"يتمتمي: 

 وٍ كقد أطرؽى الرأسى في خيمتً 
 وٍ كأقفلى ركحان على ظلمتً 
 وٍ كأغلق صدران على نقمتً 

 

 ةٍ كما زالت الفكرةي الثابت
ـي محمومةن   ةٍ صامت تدكّْ

 كتغلي كتضرـي في رأسوً 
 كتلفح كالنار في حٌسوً 

 ال بٌد من عودتي ..سأرجع
 

 ةٍ ليلةو من ليالي الربيعً الدفيئ كفي
ً المضيئمشى ذ  ةٍ اىلى الخطوً تحت النجـو
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 كراح يدكر بأفقً خواطره الشارداتٍ 
 ن بيعدان مع الذكرياتٍ عً كييمٍ  يالحقهنٌ 

 

 جىماالن يضيء على الشاط  ً  (يافا)كيبصر 
الموجً في بحرىا الداف  ً   كيسمع غمغمة ى

 

 ةٍ طيفى القوارب كاألشرعحي بالوىم كيلم
 ةٍ كجوى الصفاًء في الزرقًة المترعتقٌبل 

 

 ةٍ كمرٍَّت على كجهو كىو يحلمي نسم
بشذل البرتقاؿ تعطّْر حيلموٍ   مضٌمخة ه

 

تحجَّب مصدره كاستترٍ   ككانت كهمس و
من الغيب كافاه يحملي صوتى القدرٍ   كهمس و

 

 كأكغلى تحت ضياًء النجـو ً 
 يمشي كيمشي كمن يحلمي 

 ف بعينيو يرسب شيءه ككا
 ، مظلمي وً مً آالثقيله ك

 

 لقد كاف يرسبي سبعى سنينى 
ذليلٍ  طواىا بصبر و  انتظار و
 تخدّْره عصبة المجرمينى 
 كترًقده تحت حيلم ثقيلٍ 

 

 لقد كاف يرسب سبعى سنينى 
 طواؿى المدل عاشىها في سؤاٍؿ:
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 متى سأعودي؟ ككاف الجوابٍ 
 صمتان يمدُّ رىيبى الظالؿٍ 

 

 ةٍ يمشي سليب اإلرادزاؿ  كما
 تدفعو قٌوة ال تردٌٍ 
 .. إلى أين؟ لم يدر ً 

 كاف الحنيني 
 نداءن ألحَّ بو كاستبدٌٍ 

 

 ، من أرضوً كأفَّ من األرض
 تصاعدى يدعوه صوته شركدٍ 

 يجلجلي في قلب أعماقوً 
 الحدكدٍ كيجذبو ما كراء 

 

 ىناؾ تناىٍت خطاه، ىناؾى 
 تسمَّر عند السياجً العتيقٍ 

 كعيان رىىيفان ىناؾ تيٌقظ 
 ان عجيب التلقّْي دقيقٍ كحسٌ 

 

 كفي نفسو كاف يزدحم الدمعي 
 ةٍ كالشوؽ كالسٍورة المفعم

 قومٍّ  ملحٍّ  كرجعي نداءو 
عاطفةو   ةٍ مبهم كموجة ي

 

 كرائحة األرض في قلبو
 شذمٌٍ  كنفحه مزيجي حناف و 
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 كللصمًت من حولو ألفي معنىن 
 يعانقي ألفى شعورو خفيٌٍ 

 

 كأىول على أرضو في انفعاؿو 
 يشمُّ ثراىا

 يعانقي أشجارىىا 
 كيضمُّ آللي حصاىا

 

 كمٌرغ ى كالطفل في صدرىا الرحًب 
 ان كفمٍ خدٌ 

 ثقل ً  كألقى على حضنها كلَّ 
 سنين األلمٍ 

 

 تو أنفاسيها كىي ترعشي رعشة حبٌٍ كىزَّ 
 :عتبٍ  كأصغى إلى قلبها كىو يهمسي ىمسى 

 
 ؟!"رجعتى إليَّ "-

 

 ..كىذم يدم ..رجعتي إليكً "-
   ..سأموت ىنا ..سأبقى ىنا   
 .."ىيّْئي مرقدم   

 
 اللئيم على خطوتينٍ ك ككانت عيوفي العد

 ةٍ قدو كنقمح و بنظرةً رمتٍ 
 شي سهموٍ كما يرشق المتوحٌ 

 السكوف المهيًب صدل طلقتينٍ  كمٌزؽ جوؼى 
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 بدا الفجري مرتعشان بالندل
 ييذرًذريهي في الربى كالسفوحٍ 
 رض و أكمرَّ بطيءى الخطى فوؽ 

 مضمَّخة بنجيع و نفوحٍ 
 تلفُّ ذراعين مشتاقتين

 .على جسدو ىامدو مستريحٍ 
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 *سنعود
 )عبد الكريم الكرمي(أبو سلمى 

 
 فلسػػػػػػػػػػطين الحػػػػػػػػػبيبة كيػػػػػػػف أغفػػػػػػػو

 

 أطيػػػػػػػػػػػػػػاؼ العػػػػػػػػػػػػػػذابً  كفػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػيٌ  
. 

 ػر باسػػػػػػػػػػمك الػػػػػػدنيا كلػػػػػػو لػػػػػػمأطٌهػػػػػػ
 

 مػػػػػػا بػػػػػػي لكتمػػػػػػتي  ،ح بػػػػػػي الهػػػػػػوليػػػػػػػبرٌ  
 

 تمػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػوافل األيػػػػػػػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػػػػػػػػركم
 

 مؤامػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة األعػػػػػػػػػػػػػػػادم كالصػػػػػػػػػػػػػػػحابً  
 

 .. كيػػػػػػف أحػػػػػػػػيافلسػػػػػػػػطين الحبيبػػػػػػة
 

 ؟بعيػػػػػػػػػدان عػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػهولك كالهضػػػػػػػػػابً  
 

 باتتنػػػػػػػػػػػاديني السػػػػػػػػػػػػػػػػفوح مخٌضػػػػػػػػػػػ
 

 كفػػػػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػػػػػػاؽ آثػػػػػػػػػػػػار الخضػػػػػػػػػػػػػػابً  
 

 تنػػػػػػػػػػػاديني الشػػػػػػػػػػػػػػػػواطىء باكيػػػػػػػػػػػات
 

 كفػػػػػػي سػػػػػػػمع الزمػػػػػػاف صػػػػػػدل انتحػػػػػػابً  
 

 تنػػػػػػػػػػػػاديني الجػػػػػػػػػػػػداكؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػاردات
 

 دكف اغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابً  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير غريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  
 

 تنادينػػػػػػػػػػػػػػػػػي مدائػػػػػػػػػػػػػػػػػنك اليتػػػػػػػػػػػػػػػػػامى
 

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديني قػػػػػػػػػػػػػػراؾ مػػػػػػػػػػػػػػع القبػػػػػػػػػػػػػػابً  
 

 كيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألني الرفػػػػػػػػػػػػػػاؽ أال لقػػػػػػػػػػػػػػاءه 
 

 بعػػػػػػػػػد الغيػػػػػػػػػػػػابً  كىػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػودةو  
 

 لب المنػػػػػػدٌ ل التػػػػػػرٍ أجػػػػػػل.. سػػػػػػػػػػنقبٌ 
 

 كفػػػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػػػػػػفاىنا حمػػػػػػػػػػػر الرغػػػػػػػػػػػابً  
 

 سػػػػػػػػػنعود كاألجيػػػػػػػاؿ تصػػػػػػػػػغيغػػػػػػػدان 
 

 ع الخػػػػػػػػػطى عػػػػػػػػػػند اإليػػػػػػػػابً إلػػػػػػػػى كقٍػػػػػػػػ 
 

 نعػػػػػػػػود مػػػػػػػػع العواصػػػػػػػػػػف داكيػػػػػػػػػػات
 

 مػػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػرؽ المقػػػػػػػػػػدس كالشػػػػػػػػػػػهابً  
 

 مػػػػػػػػع األمػػػػػػػػل المجػػػػػػػػنح كاألغػػػػػػػػػػػػاني
 

 مػػػػػػػػػػػع النسػػػػػػػػػػػػػػػر المحلػػػػػػػػػػػق كالعقػػػػػػػػػػػابً  
 

 مع الفجر الضػحوؾ علػى الصػحارم
 

 نعػػػػػػػػود مػػػػػػػػع الصػػػػػػػػػػباح علػػػػػػػػى العبػػػػػػػػابً  
 

 الحواشػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػع الرايػػػػػػػػات داميػػػػػػػػة 
 

 ة كالحػػػػػػػػػػػرابً علػػػػػػػػػػػى كىػػػػػػػػػػػج األسػػػػػػػػػػػػػػػنٌ  
 

 كنحػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػثائرين بكػػػػػػػػػػػػػل أرض
 

 ر الرقػػػػػػػػػػػابً ٍيػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػنصهر بػػػػػػػػػػػاللظى نً  
 

 ػة كػػػػػػػػل قيػػػػػػػػدو تػػػػػػػػذيب الػػػػػػػػػػػقلب رنػػٌػػػػػػػػ
 

 كيجػػػػػػػػرح فػػػػػػػػي الجوانػػػػػػػػػػػح كػػػػػػػػل نػػػػػػػػابً  
 

 حاياأجػػػػػػػػل.. سػػػػػػػػػتعود آالؼ الضػػػػػػػػػ
 

 بػػػػػػػػػػابً  ضحايػػػػػػػػػػػا الظلػػػػػػػػػم تفػػػػػػػػػتح كػػػػػػػػػلٌ  
 

                                                 
 .1978وىل، بريوت الطبعة األ و، دار العودة،يوانأبو سلمى، عبد الكرمي الكرمي، د *
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 *في القدس
 محمود دركيش

 

 ،أعني داخلى السُّور القديمً ، القدسفي 
بال ذكرل إلى زمن و    أسيري من زمن و

  فإف األنبياءى ىناؾ يقتسموفى  ،تيصوّْبيني
 يصعدكف إلى السماء.. تاريخى المقدَّسً 

 فالمحبَّة ي ، كيرجعوف أقلَّ إحباطان كحزنان 
 .كالسالـي ميقىدَّسىاف كقادماف إلى المدينة

 

:كنت أمشي فوؽ مينحدر و    كيف كأٍىجسي
 ؟كاةي على كالـ الضوء في حىجىرو يختلف الرُّ 

شحيحً   ؟الضوء تندلعي الحركبي  أًمٍن حىجىر و
 

  ال ... أحملق في منامي.أسير في نومي
 ... ال أرل أحدان أمامي.أرل أحدان كرائي

 أطيري  ..أخفُّ  ..أمشي ..كلُّ ىذا الضوء لي
  تنبيتي  ،ثم أصير غيرم في التَّجىلّْي

 (  أشعيا)من فم  الكلماتي كاألعشابً 
 ."إٍف لم تيؤمنوا لن تىأمىنوا: "النَّبىومّْ 

 

 كجيرحي كردىة ه  ،أمشي كأنّْي كاحده غيرم
 كيدامى مثل حمامتين ً  ،بيضاءي إنجيليَّة
 تيحلّْقاف كتحمالف األرضى  على الصليبً 

                                                 
 .2004،  الطبعة األوىل ،51ص ، األعمال اجلديدة ،درويش، زلمود *
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  أصيري غىٍيرم في ..أىطيري  ..ال أمشي
 ؟فمن أنا ،زمافى ال مكافى كال  ،التجلّْي

   لكٌني ،أنا ال أنا في حضرة المعراجً 
هي  : كىٍحدى  ، كاف النبٌي محمَّده أيفكّْري

 "كماذا بعد؟" ،الفيٍصحىىيتكٌلمي العربيَّة ى 
 :؟ صاحت فجأة جنديٌةه ماذا بعد

 ؟!ألم أقتٍلكى  !؟ىيوى أنتى ثانيةن 
 .."أف أموت ،مثلك ،قػىتىلًتني.. كنسيتي "قلت: 
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 *األرض
 دركيشحمود م

 
 رضي قالت لنا األ، في سنة االنتفاضةً  ..ذارآفي شهر 

  أماـ ذار مٌرتٍ آفي شهر  ،أسرارىا الدمويٌة
  على باب كقفنى  ،بناتو  البنفسج كالبندقٌية خمسي 

  كالزعترً  كاشتعلن مع الوردً ، ابتدائٌيةو  مدرسةو 
  دخلن العناؽى  ،افتتحن نشيد الترابً  ،البلدمّْ 
  رضً من باطن األ رضً يأتي الى األ ذاري آ.. النهائيَّ 

  ماؿ قليالن  -البنفسجي – كمن رقصة الفتياتً ، يأتي
 مناقيرىا مٌدتٍ  العصافيري . .ليعبر صوت البنات

 ..النشيد كقلبي هفي اتجا
 

 رضي أنا األ
 رض أنتً كاأل
  (:خديجةي ..)

 ..ال تغلقي البابى "
 "ال تدخلي في الغيابً 

 الغسيلٍ  كحبلً  ناء الزىورً إسنطردىم من 
 سنطردىم عن حجارة ىذا الطريق الطويلٍ 

 ..سنطردىم من ىواء الجليلٍ 
 

                                                 
 .1980، دار العودة، بريوت 2، ط68"أعراس"، ص  ،درويش، زلمود *
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  خمسي  أماـ البنفسج كالبندقٌيةً  ذار، مٌرتٍ آكفي شهر 
  للطباشير. .ابتدائٌيةو  سقطن على باب مدرسةو  ..بناتو 

  قالت ذارآفي شهر . .صابع لوف العصافيرفوؽ األ
 ..أسرارىا رضي األ الن
 

 لركحي امتدادان أسٌمي التراب 
 الجركحً  رصيفى  أسٌمي يدمَّ 

 ةٍ حنأسٌمي الحصى أج
 كتينٍ  لوزان  أسٌمي العصافيرى 

 أسٌمي ضلوعي شجرٍ 
 غصنان  كأستٌل من تينة الصدرً 

 كالحجرٍ و  كأقذف
 ..كأنسف دبٌابة الفاتحينٍ 

 
 ،حركب كخمسً  ذار، قبل ثالثين عامان آكفي شهر 

 ،يءمن حشيش القبور المض على كومةو  كلدتي 
 أٌمي ترٌبي جديلتهاك  ،نجليزأبي كاف في قبضة اإل

 الحبيب"  كنت أحٌب "جراح   ..كامتدادم على العشب
 فتذبل عند الظهيرة ،كأجمعها في جيوبي

 فلم ينكسرٍ  مٌر الرصاص على قمرم الليلكيّْ 
  غير أف الزماف يمٌر على قمرم الليلكيّْ 

 .. القلب سهوان  فيسقط في
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 رضاأل ذار نمتٌد فيآكفي شهر 
 رض فيناذار تنتشر األآفي شهر 

 .. غامضةن  مواعيدى 
 بسيطان  كاحتفاالن 

 تحت النوافذً  كنكتشف البحرى 
 كالقمر الليلكٌي على السرك

 
 ،كندخل أكؿ حبٍّ  ،ندخل أكؿ سجنو  ،ذارآفي شهر 

 كتنهمر الذكريات على قرية في السياجً 
 دنا ىناؾ كلم نتجاكز ظالؿ السفرجلٍ لك 
 ؟لي يا ظالؿ السفرجلٍ بي تفٌرين من سي  كيفف

  ؿ حبٍّ ك ندخل أ ،ذارآفي شهر 
 ،كندخل أكؿ سجنو 

 :ةً العربيٌ  من اللغةً كتنبلج الذكريات عشاء ن 
 فضعتي  ،لى الحلم كحدمإدخلت  :قاؿ لي الحٌب يومان ..

 ..كضاع بي الحلمي 
 "ليكى إ النهر يمشي رى تكاثر! تػى ": قلتي 

 ..ىاأنهارى  رضي ذار تكتشف األآكفي شهر 
 

 ! بالدم البعيدة عني.. كقلبي
 ! بالدم القريبة مني.. كسجني

  ذا أغٌنيالم
 ؟، ككجهي مكافٍ مكانان 

 



- 504 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

546 
 

  لماذا أغٌني
 ؟يناـ على الزعفرافٍ  لطفلو 

 كفي طرؼ النـو خنجرٍ 
  كأٌمي تناكلني

 صدرىا
 كتموت أمامي

 ؟بنسمة عنبرٍ 
 

 ذار تستيقظ الخيلآكفي شهر 
 رضسٌيدتي األ

 بعدم؟ سيمشي على بطنك المتمٌوجً  نشيدو أٌم 
 ؟ئم ىذا الندل كالبخوركأٌم نشيد يال

 المتواصلً  في بدئها ف عن أنبياء فلسطينكأٌف الهياكل تستفسر اآل
 الحجارةً  المدل كاحمراري  ىذا اخضراري 
 ..ىذا نشيدم
 كالريحً  من الجرحً  المسيحً  كىذا خركجي 

 ..كقيودم هات يغطي مسامير بمثل الن أخضرى 
 ..كىذا نشيدم

 كالقدسً  لى الحلمً إكىذا صعود الفتى العربٌي 
 

 ذار تستيقظ الخيلي آ في شهر
 ..رضسٌيدتي األ

 للصالة السريعةً  سٌجادةن  كالقمم اللولبٌية تبسطها الخيلي 
 ..بين الرماح كبين دمي
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 ..نصف دائرة ترجع الخيل قوسا
 ..كعرسا (حيفا)كيلمع كجهي ككجهك 

 
 عن أرضنا المستطيلة  البحري كفي شهر آذار ينخفض 

 على كتر الجنسً  حصافو  مثل
 في شجر الساحل العربيٌ  في شهر آذار ينتفض الجنسي 

 .... أف يتمٌوجى الموجى  كللموج أف يحبسى 
 بالقطن .. أك يتضٌرجى يتزٌكجى  أف

 
 ..صهيلكً  نينيكً سٍ نيني كأف تي كي سٍ أف تى  -سٌيدتي األرض-أرجوؾ 

  الصغيراتً أرجوؾ أف تدفنيني مع الفتيات 
 ..ةكالبندقيٌ  بين البنفسج

  -سٌيدتي األرض-أرجوؾ 
 المتمايل أف تخصبي عمرمى 

 ؟"أين"؟ ك"كيف"بين سؤالين: 
 كىذا ربيعي الطليعيٌ 

 ىذا ربيعي النهائيٌ 
 . .في شهر آذار زكجت األرض أشجارىا

 
 كأٌني أعود إلى ما مضى

 ..كأٌني أسير أمامي
 كبين البالط كبين الرضا

 ..انسجاميأعيد 
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 ةٍ أنا كلد الكلمات البسيط
 ةٍ كشهيد الخريط

 ..ةٌٍ أنا زىرة المشمش العائلي
 

 فيا أيٌها القابضوف على طرؼ المستحيلٍ 
 من البدء حتى الجليلٍ 

 أعيدكا إلٌي يدمَّ 
 ٍة!أعيدكا إلٌي الهويٌ 

 

 كالغزاة بدكف ظالؿٍ  كفي شهر آذار تأتي الظالؿ حريريةن 
 البنات كاعتراؼً   كتأتي العصافير غامضةن 

 ككاضحة كالحقوؿٍ 
 ..العصافير ظٌل الحقوؿ على القلب كالكلمات

 (: خديجة..)
 "؟يداتك الذاىبات إلى حٌبهن الجديدأين حف"-
 "..ذىبن ليقطفن بعض الحجارة"-

 ..قالت خديجة كىي تحث الندل خلفهنٌ 
 

 في الظهيرةٍ  طازجان  دمان  كفي شهر آذار يمشي الترابي 
 من القمح تحت الضفيرةٍ  يخٌبئن حقالن  بناتو  خمسي 

 عن دكالي الخليلٍ  أنشودةو  لعى يقرأف مطٍ 
 : خمس رسائل كيكتبن

  تحيا بالدم"
 "..من الصفر حتى الجليلٍ 

 ..كيحلمن بالقدس بعد امتحاف الربيع كطرد الغزاة



- 507 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

549 
 

  (:خديجة..)
 ..ال تغلقي الباب خلفك"
 .. ال تذىبي في السحاب"

 ستمطر ىذا النهارٍ 
 .. ستمطر ىذا النهار رصاصان 

 "!ستمطر ىذا النهارٍ 
 

  قالت لنا األرضي ،  االنتفاضةً  كفي شهر آذار، في سنةً 
  مدرسةو  على بابً  بناتو  : خمسي ىا الدمويٌةى أسرارى 

  يسطع بيت. .تالمظاٌل  يقتحمن جنودى  ابتدائٌيةو 
  على بناتو  خمسي  ..أخضرٍ  ..من الشعر أخضرى 

 مرايا ..ينكسرف مرايا ابتدائٌيةو  باب مدرسةو 
 مرايا البالد على القلبً  البناتي 

 ..في شهر آذار أحرقت األرض أزىارىا
 

 ةٍ أنا شاىد المذبح
 ةٍ كشهيد الخريط

 ةٍ أنا كلد الكلمات البسيط
 ةٍ رأيت الحصى أجنح
 ةٍ رأيت الندل أسلح

 ٌيالى عندما أغلقوا باب قلبي عى 
 ايَّ كأقاموا الحواجز فً 

 التجٌوؿٍ  عى نٍ كمى 
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 ةٍ صار قلبي حار 
 ةٍ كضلوعي حجار 

 كأطٌل القرنفلٍ 
 كأطٌل القرنفلٍ 

 
 ..ىذا زكاج العناصرٍ . .للنباتات ذار رائحةه آكفي شهر 

  سيفو  أمُّ  ..كأكثرىا شبقان  "آذار أقسى الشهورً "
 !ر بين شهيقي كبين زفيرم كال يتكٌسرٍ سيعبي 

  ىذا انطالقي. .ىذا عناقي الزراعٌي في ذركة الحبٌ 
 إلى العمر

  كعودة ،جسمي كاشتركي في انتفاضةً  فاشتبكي يا نباتاتي 
 ..حلمي إلى جسدم

  سوؼ تنفجر األرض حين أحٌقق ىذا الصراخى 
 ..بالرٌم كالخجل القركمٌ  المكٌبلى 

 
  ، كتنمو عليناشهر آذار نأتي إلى ىوس الذكريات كفي

 ،كل البداياتً   في اتجاىاتً  صاعدةن  النباتاتي 
  "..التداعي نموُّ  ىذا"

 .".التداعي" تً خٍ لى زى نػٍ أسٌمي صعودم إلى الزى 
 قبل ثالثين عامان  رأيت فتاة على شاطىء البحرً 

 في التداعي فابتعدتٍ ، "أنا الموجي : "كقلت
 : شهيدين يستمعاف إلى البحرً  رأيتي 
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 ..تجيء مع الموج (اعكٌ )
 !كابتعدا في التداعي ..تركح مع الموج (اعكٌ )
 

 نحو الندل، فاحترقت (خديجة)كمالت 
 (: خديجة..)

 ! "تغلقي الباب ال"
  كتأفل شمس أريحا، إٌف الشعوب ستدخل ىذا الكتاب

 ..بدكف طقوسٍ 
 

 ! تكامل فيا كطن األنبياء..
 ! عين.. تكاملر اكيا كطن الز 

 ! كيا كطن الشهداء.. تكامل
 ! كيا كطن الضائعين.. تكامل

 لهذا النشيد، عاب الجباؿ امتداده فكٌل شً 
 .. لتنيمَّ زى  لزيتونةو  امتداده  ككل األناشيد فيكى 

 
 ةٍ على قرية مهمل صغيره  مساءه 

 كعيناف نائمتافٍ 
 حركب كخمسى  أعود ثالثين عامان 
 كأشهد أف الزمافٍ 
 ةٍ يخٌبىء لي سنبل

 يغٌني المغٌني
 عن النار كالغرباءٍ 
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 مساءٍ  ككاف المساءي 
 ككاف المغٌني يغٌني

 
 ؟"لماذا تغٌني: "كيستجوبونو
 "!ألٌني أغٌني" :يرٌد عليهم

 هي كقد فٌتشوا صدرى 
 وٍ قلبً  فلم يجدكا غيرى 
 وي كقد فٌتشوا قلبى 

 وٍ شعبً  فلم يجدكا غيرى 
 وي كقد فٌتشوا صوتى 
 وٍ حزنً  فلم يجدكا غيرى 
 وي كقد فٌتشوا حزنى 
 وٍ سجنً  فلم يجدكا غيرى 

 وي كقد فٌتشوا سجنى 
 فلم يجدكا غير أنفسهم 

  في القيود
 

 كراء التالؿٍ 
 يناـ المغٌني كحيدان 

 كفي شهر آذار
 تصعد منو الظالؿٍ 

 
 ..في الفجر مثل التحٌيةً  كالعشبي  قالت لي األرضي  - "كالرحبي  أنا األمل السهلي "

 . (.خديجة)ىذا احتماؿ الذىاب إلى العمر خلف 
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 لكي يحصدكني لم يزرعوني
 (خديجة)فينعس عند  يريد الهواء الجليلٌي أف يتكلم عني،

 فيحرس  الغزاؿ الجليلٌي أف يهدـ اليـو سجني،يريد 
 كىي تميل على نارىا (خديجة) ظلَّ 
  تأخذني ..رؤيام .. كصدٌقتي إني رأيتي  (:خديجة)يا 

  ،أنا العاشق األبدمُّ  ..كتأخذني في ىواىا ،في مداىا
 اخضرارم  يقتبس البرتقاؿي  ..السجين البديهيُّ 

 ..ىاجس يافا كيصبح
 

 (خديجةى ) أنا األرض منذ عرفتي 
 ..لم يعرفوني لكي يقتلوني

 ي بين أصابع كفٌ  أف يترعرعى  سع النبات الجليليّْ وً بً 
 (..خديجة)بين اجتهادم كحٌب  ىذا المكاف الموزٌعى  كيرسم

 
 من شهر آذار  ىذا احتماؿ الذىاب الجديد إلى العمر

 رحيل الهواء عن األرض حتى 
 ىذا التراب ترابيك 

 كىذا السحاب سحابي
 (..خديجة)كىذا جبين 

 
 ،السجين البديهيُّ  ،أنا العاشق األبدمُّ 

 ..رٍ األرض توقظني في الصباح المبكٌ  رائحةي 
 ..رٍ المبكٌ  قيدم الحديدٌم يوقظها في المساءً 
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 احتماؿ الذىاب الجديد إلى العمرً  ىذا
 عن عمرىم ال يسأؿ الذاىبوف إلى العمرً 

 
   :يسألوف عن األرض

 ؟!األرضطفلتي  ىل نهضتٍ "
 ؟لكي يذبحوؾً  ىل عرفوؾً 

 ؟إلى جرحنا في الشتاءٍ  كىل قٌيدكؾ بأحالمنا فانحدرتً 
 ؟لكي يذبحوؾً  كىل عرفوؾً 
 "؟إلى حلمنا في الربيع فارتفعتً  بأحالمهم كىل قٌيدكؾً 

 ..أنا األرض
 القمح في مهدىا ةً يا أيٌها الذاىبوف إلى حبٌ 

 ! حرثوا جسدما
 أيٌها الذاىبوف إلى جبل النار

 مٌركا على جسدم
 رة القدسأيٌها الذاىبوف إلى صخ

 مٌركا على جسدم
 أيٌها العابركف على جسدم

 ..لن تمٌركا
 أنا األرض في جسدو 

 ..لن تمٌركا
 أنا األرض في صحوىا

 ..لن تمٌركا
 ..أنا األرض
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 يا أيٌها العابركف على األرض في صحوىا
 ..لن تمٌركا
 ..لن تمٌركا
 ..لن تمٌركا
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 *عن إنساف
 حمود دركيشم

 

 
 كضعوا على فمو السالسلٍ 
 ربطوا يديو بصخرة الموتى

 !"أنت قاتلٍ "كقالوا: 
 

 أخذكا طعامو كالمالبس كالبيارؽٍ 
 كرموه في زنزانة الموتى

 !"أنت سارؽٍ ": كقالوا
 

 ءٍ ىطردكه من كل المراف
 و الصغيرةى أخذكا حبيبتى 

 !"ءٍ ىأنت الج": ثم قالوا
 

 ينالعينين كالكفٌ  يا داميى 
 ..إف الليل زائلٍ 

 باقيةه  التوقيفً  ال غرفةي 
 ..كال زرد السالسلٍ 

 
 

                                                 
 .1964بريوت ، دار العودة، 25، ص "أوراق الزيتون"ديوان  ،زلمود، درويش *
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  نيركف مات
 ركما لم تمتٍ ك 

 !بعينيها تقاتلٍ 
 

 كحبوب سنبلة تجفُّ 
 ..ستمأل الوادم سنابلٍ 
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 *عرس المجد

 عمر أبو ريشة
 

 اسػػػػحبيك يػػػػا عػػػػركس المجػػػػد، تيهػػػػي 
 لػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػرٍم حفنػػػػػػػػػػة رمػػػػػػػػػػل فوقهػػػػػػػػػػا
 درج ى البغػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حقبػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 كبػػػػػػػػػػػر ي الليػػػػػػػػػػػالي دكنهػػػػػػػػػػػاكارتمػػػػػػػػػػػى  
 ال يمػػػػػػػػوت الحػػػػػػػػق، مهمػػػػػػػػا لطمػػػػػػػػتٍ 
 مػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػا شػػػػػػػػق َّ الهػػػػػػػػدل أكمامػػػػػػػػو
 ان كأتػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػدنيا فرفَّػػػػػػػػػػػػػػٍت طربػػػػػػػػػػػػػػ
 كتغنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمركءات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ، ضػػػػػػػػػػػاقٍت بػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػحراؤهأصػػػػػػػػػػػيده 
 ىػػػػػػػػػػػػب َّ للفػػػػػػػػػػػػتح، فػػػػػػػػػػػػأدمى تحتػػػػػػػػػػػػو
 كأمانيػػػػػػػػػػػػػػو انتفػػػػػػػػػػػػػػػاضي األرض مػػػػػػػػػػػػػػػن 
 كانطػػػػػػػػػػػالؽ النػػػػػػػػػػػور حتػػػػػػػػػػػى يرتػػػػػػػػػػػوم
 حلػػػػػػػػػػم ه كلَّػػػػػػػػػػى، كلػػػػػػػػػػم ييجػػػػػػػػػػرىح بػػػػػػػػػػو

 

 أسػػػػػػػػيافنا فػػػػػػػػي ملعػػػػػػػػب و كػػػػػػػم نػىبىػػػػػػػػٍت 
 مػػػػػػػػػن نضػػػػػػػػػاؿ و عػػػػػػػػػاثر و مصػػػػػػػػػطخب ً 
 شػػػػػػػرؼ ي الوثبػػػػػػػةً  أف تيرضػػػػػػػي العلػػػػػػػى
 يػػػػػػػػا لنعمػػػػػػػػى خػػػػػػػػفٌ  فػػػػػػػػي أظاللهػػػػػػػػا
 أينمػػػػػػػػا جػػػػػػػػاؿ ى بنػػػػػػػػا الطػػػػػػػػرؼ انثنػػػػػػػػى

 

 فػػػػػػػػػػي مغانينػػػػػػػػػػا ذيػػػػػػػػػػوؿ ى الشػػػػػػػػػػهب ً 
   لػػػػػػػػػػػم تعطَّػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػدما حػػػػػػػػػػػرٌ  أبػػػػػػػػػػػي 
 دكف ى بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ األرب ً كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  

 خلػػػػػػػب ً ، كليػػػػػػػل ى الملػػػػػػػٌين ى النػػػػػػػابً 
 عارضػػػػػػػػػػػيو، قبضػػػػػػػػػػػة ي المغتصػػػػػػػػػػػب ً 
 كتهػػػػػػػػػػػادل موكبػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي موكػػػػػػػػػػػب ً 

 كانتشػػػػػػٍت مػػػػػػن عبقػػػػػػو المنسػػػػػػكب ً  
 عرفتهػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي فتاىػػػػػػػػػػػػػا العربػػػػػػػػػػػػػي
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق و أرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  فأعدَّ

 جبػػػػػػػين ى الكوكػػػػػػػب ً حػػػػػػػافر ي المهػػػػػػػر 
 ، كذؿ ّْ الغيهػػػػػػػػػػب ً غيهػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػذؿّْ 

 ب ً مختضػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػالثرلكػػػػػػػػػل جفػػػػػػػػػن 
 شػػػػػرؼ ي المسػػػػػعى كنبػػػػػل المطلػػػػػب ً 

 

بػػػػػػػػػػػٍت أفراسػػػػػػػػػػػن   ا فػػػػػػػػػػػي ملعػػػػػػػػػػػب ً كىكى
 بً لنضػػػػػػػػػػػػػػػاؿ و عػػػػػػػػػػػػػػػاثر و مصػػػػػػػػػػػػػػػطخ

 غيًلػػػػػػػػػػبى الواثػػػػػػػػػػب ي أـ لػػػػػػػػػػم ييغلػػػػػػػػػػًب 
 مػػػػػػا حملنػػػػػػا فػػػػػػي ركػػػػػػاب الحقػػػػػػب ً 
 كطيػػػػػػػوؼ ي الزىػػػػػػػو فػػػػػػػوؽ الهػػػػػػػدب ً 

                                                 
 .1988 بريوت ،دار العودة ،437، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *
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 ىػػػػػػػػػػػػػػػذه تربتنػػػػػػػػػػػػػػػا، لػػػػػػػػػػػػػػػن تزدىػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػرىـ الملػػػػػػػػك لهػػػػػػػػا  فلنصػػػػػػػػن مػػػػػػػػن حى
 كلنيسػػػػػػػػػػػػل حنجػػػػػػػػػػػػرة الشػػػػػػػػػػػػدك بهػػػػػػػػػػػػا
 ضػػػػػػػػػػلَّت األمػػػػػػػػػػة إف أرخػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػى
 مػػػػػػػػػػا بلغنػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد ي مػػػػػػػػػػن أحالمنػػػػػػػػػػا

 س ضػػػػػػلوع ه غضػػػػػػة ه القػػػػػػد فػػػػػػيأيػػػػػػن 
 كقػػػػػػػػػػف ى التػػػػػػػػػػاريخ ي فػػػػػػػػػػي محرابهػػػػػػػػػػا

 ا أناشػػػػػػػػػيد ى النهػػػػػػػػػىكػػػػػػػػػم ركل عنهػػػػػػػػػ
 غػػػػػػػػػػصٌ  فػػػػػػػػػػي أم أنشػػػػػػػػػػودة خػػػػػػػػػػزمو 

 ألبنػػػػػػػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػػػػػػػبايا ركبػػػػػػػػػػػػػػػوامػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كمتػػػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػػػٌزكا علينػػػػػػػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػػػػػػػة ن 
 كمىػػػػػػػػن الطػػػػػػػػاغي الػػػػػػػػذم مػػػػػػػػد َّ لهػػػػػػػػم

 مػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي خطبػػػػػػػػػػػػػوأكى 
 مػػػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػػػا نلمػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػػػيتو
 يػػػػػػا لػػػػػػذؿٌ  العهػػػػػػد إف أغضػػػػػػى أسػػػػػػىن 

 

 مجلػػػػى السػػػػنا يػػػػا ركابػػػػي القػػػػدس، يػػػػا
 دكف عليائػػػػػػك فػػػػػػي الرحػػػػػػب المػػػػػػدل
 لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً  اآلالـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملنا

 (ق و جلٌػػػػػػػػػػ)أغػػػػػػػػػػاني  (مصػػػػػػػػػػر ي )فػػػػػػػػػػإذا 
 ذىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أعالمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن 

 انقػػػػػػػػػضٌ  عليهػػػػػػػػػا عاصػػػػػػػػػف ه كلمػػػػػػػػػا 
 ، فكػػػػػػم لػػػػػػٌف علػػػػػػىبػػػػػػورؾ الخطػػػػػػبي 

 ةن يػػػػػػػا عػػػػػػػركس المجػػػػػػػد حسػػػػػػػبي عػػػػػػػزٌ 

 بسػػػػػػػػػػػػوانا مػػػػػػػػػػػػن حيمػػػػػػػػػػػػاة و نيػػػػػػػػػػػػديب ً  
 ر ى الحقػػػػػػد كسػػػػػػيف ى الغضػػػػػػب ً منبػػػػػػ 

 ب ً بػػػػػػػػػين أطػػػػػػػػػالؿ الضػػػػػػػػػحايا الغيٌػػػػػػػػػ
 جػػػػػرحً  ماضػػػػػيها كثيػػػػػف ى الحجػػػػػب ً 

 لػػػػػػػػذىبيذلػػػػػػػػك الحلػػػػػػػػم ى الكػػػػػػػػريم ا
 لػػػػػػػػػػم تالمسػػػػػػػػػػها ذنػػػػػػػػػػابى عقػػػػػػػػػػرب ً  
 كقفػػػػػػػػػػة ى المرتجػػػػػػػػػػف المضػػػػػػػػػػطرب ً  

 المسػػػػػػػػتغرب ً  فػػػػػػػػي سػػػػػػػػماع العػػػػػػػػالم
ػػػػػػػػػػػبثهػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػين األسػػػػػػػػػػػى كال  ب ً وى نػُّ

 لألمػػػػػػاني البػػػػػػيضً  أشػػػػػػهى مركػػػػػػب ً  
 السػػػػػلىب ً  مػػػػا انطػػػػػوت بػػػػػين رخػػػػػيص

ػػػػػبىب ً   مػػػػػن سػػػػػرابً  الحػػػػػق أكىػػػػػى سى
 معقػػػػػػػل ى األمػػػػػػػنً  كجسػػػػػػػر ى الهػػػػػػػرب 

 ثعلػػػػػػب مخلػػػػػػب ى الػػػػػػذئب كجلػػػػػػد ى ال
 فػػػػػػوؽ صػػػػػػدر الشػػػػػػرؼ المنتحػػػػػػب ً  
 

 يػػػػػا رؤل عيسػػػػػى علػػػػػى جفػػػػػن النبػػػػػي
 صػػػػػهلة ي الخيػػػػػل ككىػػػػػج ي القضيػػػػػب ً  
 كنمػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن نسػػػػػػػػػب ً  
 (يثػػػػػػػػػػػربً )نجػػػػػػػػػػػول  (بغػػػػػػػػػػػدادي )كإذا  
 كالتقػػػػػػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػػػػػػػرقها بػػػػػػػػػػػػػػالمغرب ً  
 دفنٍتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػلوع السػػػػػػػػػػحب ً  
 سػػػػػػػهمو أشػػػػػػػتات شػػػػػػػعب مغضػػػػػػػب ً  

 بػػػػػػػي أف أرل المجػػػػػػػد انثنػػػػػػػى يعتػػػػػػػزٌ 
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 مػػػػػػػػػػا طٌوفػػػػػػػػػػت ي فػػػػػػػػػػيلأنػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػواله 
سػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػن قيثػػػػػػػػػػارتي  ريبٌ  لحػػػػػػػػػػن و

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدم كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌكاد ً 
 

مي  متػػػػػػػػػػػػػراـ و  ب ً دً ٍجػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػل قفػػػػػػػػػػػػػر و
أعطػػػػػػػاؼ الجهػػػػػػػاد األشػػػػػػػيب ً   ىػػػػػػػز َّ
 كػػػػػػػػػػػلٌ مػػػػػػػػػػػا ألهمتنػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن أدبً 
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 عمر أبو ريشة

 

 ىيكػػػػػػػل ى الخلػػػػػػػد ال عىػػػػػػػدىٍتك الغػػػػػػػوادم
 فػػػػػػػػػػػػي محاريبػػػػػػػػػػػػك الوضػػػػػػػػػػػػيئة تغفػػػػػػػػػػػػو

 الػػػػػػػػدرأيٌهػػػػػػػػا السػػػػػػػػائلوف، كػػػػػػػػم زييٌػػػػػػػػف 
ـي   المػػػػػػػػػؤمنين مػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػد اهلل كد

 يػػػػػػػػا حبيػػػػػػػػب الخلػػػػػػػػود طػػػػػػػػوبى جفػػػػػػػػوف
 كيػػػػػف لػػػػػو فػيٌتحػػػػػٍت كالح لهػػػػػا عيػػػػػرس ي 

 ة ثػػػػػػػأر و مػػػػػػػلء سػػػػػػػمع الجهػػػػػػػاد صػػػػػػػيح
 تبٌػػػػػػػػػػػغمػػػػػػػػػػػزٍت نخػػػػػػػػػػػوة ى الػػػػػػػػػػػبالد، فه

 القػػػػػػػػػدسً كتنػػػػػػػػػادت حماتيهػػػػػػػػػا لركابػػػػػػػػػي 
 أتػػػػػػػػرل الحػػػػػػػػق كيػػػػػػػػف أغضػػػػػػػػى حيػػػػػػػػاءن 

 التػػػػػػػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػػػػػػػتمتو تلػػػػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػػػػفاه ي  
علػػػى اسػػػمو السػػػمح سػػػالتٍ    كػػػم جػػػراح و
 أطفػػػػػػػػػأٍت غصػػػػػػػػػة ى الضػػػػػػػػػالؿ، كبلٌػػػػػػػػػت 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوع الطغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة ي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءىكا  كإذا جي
 أيػػػػن عهػػػػد نامػػػػت عليػػػػو عيػػػػوف الشػػػػرؽ
 مػػػػػػػػػػا لنػػػػػػػػػػا كلمػػػػػػػػػػا ىتفنػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػو ارتػػػػػػػػػػدَّ 

 ال تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌفى العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػود إال إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مػػػػػػػػػػا العركبػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػوال ..فلسػػػػػػػػػػطيني  أمٍ 

مػػػػػػن   العليػػػػػػاءً  كػػػػػػل حػػػػػػرؼ منهػػػػػػا لهػػػػػػاة ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادً األمجػػػػػػػػػػػاد لألمجػػػػػػػػػػػ إرثي  أنػػػػػػػػػػػتى 
 كبريػػػػػػػػػػػػػػػػاء ي اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػاء كاألجػػػػػػػػػػػػػػػػدادً  
  كأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  

 أجػػػػػػػػػػران، إف ضػػػػػػػػػػاع عنػػػػػػػػػػد العبػػػػػػػػػػادً 
 مبػػػػػػػػػالكرل ليػػػػػػػػػـو التنػػػػػػػػػادنعمػػػػػػػػػت 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤزران بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادً األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  
 تػػػػنفض الجمػػػػر، مػػػػن خػػػػالؿ الرمػػػػادً  
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػوادم ى حواضػػػػػػػػػػػػػػػػػران تتلظٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 محمولػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن علػػػػػػػػػػػػػػػػػى األحقػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  

 كلػػػػػػػػػػػول جيػػػػػػػػػػػده كئيػػػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػػػؤادً 
 تغنّْػػػػػػػػي بحمػػػػػػػػده، كتنػػػػػػػػادمكانػػػػػػػػت 

 جػػػػػػػػادً فػػػػػػػػي رحػػػػػػػػاب األغػػػػػػػػوار كاألن
 غلػػػػػػػة اإلثػػػػػػػم، كىػػػػػػػو حػػػػػػػٌراف صػػػػػػػادً 

ػػػػػػػػػػاؾ كالزٌىػػػػػػػػػػ  ادً فػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػوح النُّسَّ
 فػػػػػػػي العاصػػػػػػػفات الشػػػػػػػدادً جػػػػػػػذلى  

 يحة و فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كادً صػػػػػػػػػػػػػػػػػداه كصػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كتبػػػػػػػػػػػػػت بالػػػػػػػػػػػػػدماء، ال بالمػػػػػػػػػػػػػدادً 

 مػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػنا النبػػػػػػػػػػوة ىػػػػػػػػػػادً  قػػػػػػػػػػبسه 
 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍت كريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ى اإل 

                                                 
 .1988 بريوت ة،دار العود ،450، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *
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 كيػػػػػػػػػػف ال تمشػػػػػػػػػػق النجػػػػػػػػػػـو ى ذيػػػػػػػػػػادان 
 إف تاجػػػػػػػػػػػػػان يلفػػػػػػػػػػػػػو حلػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػهيوف

 سػػػػػػػػػػػػػػػػمت أف تفضَّػػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػػرزات و أق
 ىكػػػػػػػذا عػػػػػػػػاكدت بػػػػػػػالدؾ يػػػػػػػػا سػػػػػػػػعد ي 

 مػػػػػػػػػػػا أطلقػػػػػػػػػػػت حمامػػػػػػػػػػػة ي سػػػػػػػػػػػلم و كل
 ةي الوجػػػػػػػػػػػػػود، فشػػػػػػػػػػػػػعب ه إنهػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػنٌ 

 فعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحادثػػػػػػػػػػػػػػػػػات أف تتػػػػػػػػػػػػػػػػػوالى 
 

 

 

 

 

 

 

 عػػػن حمػػػى السػػػيد المسػػػيح الفػػػادم 
 سػػػػػػػػػػػادً نضػػػػػػػػػػػيدان علػػػػػػػػػػػى جبػػػػػػػػػػػين الف

 كتوٌشػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػركج ى الجيػػػػػػػػػػػادً 
 الليػػػػػػػػػػػػػالي، بكػػػػػػػػػػػػػل ّْ كارم الزنػػػػػػػػػػػػػادً  

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػػيادً جاذبتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبائػػػػػػػػػػػػػػػػػل ي 
لنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً ، لبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو   كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ه

 كعلينػػػػػػػػػػػػػػػا الوقػػػػػػػػػػػػػػػوؼ بالمرصػػػػػػػػػػػػػػػادً 
 

1947 
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 عمر أبو ريشة

 

 كطػػػػػػػػن ه عليػػػػػػػػو مػػػػػػػػن الزمػػػػػػػػاف كقػػػػػػػػار ي 
البطولػػػػػػػػػػػة فوقػػػػػػػػػػػو  تغفػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػاطير ي

 ىػػػػذم تربػػػػة ه  ،فػػػػاخفضٍ جنػػػػاح الكبػػػػر
 جم نشػػػػئهاافػػػػي كػػػػل صػػػػقع مػػػػن جمػػػػ 

 نػػػػػػػوح المػػػػػػػآذف مػػػػػػػا يػػػػػػػزاؿ بمسػػػػػػػمعي
عشػػػػػػػػػقتها كلطالمػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػديار ي
فلسػػػػػػت أكؿ شػػػػػػاعر و   فػػػػػػإذا كجمػػػػػػت ي
 أنػػػػػا عنػػػػػد عهػػػػػدؾ ال تلػػػػػين شػػػػػكيمتي

فػػػػي زىػػػػو الشػػػػباب منعٌ    مػػػػان ال عشػػػػت ي
 

 

 النػػػػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػػػػلء شػػػػػػػػػػػػعابو كالنػػػػػػػػػػػػار ي 
 ىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن مهػػػػػػػػػػدىا التػػػػػػػػػػذكار ي كيهزٌ  

 غمػػػػػػر الخلػػػػػػود ى أريجيهػػػػػػا المعطػػػػػػار ي 
ػػػػػػرىـ ه علػػػػػػى شػػػػػػرؼ الجهػػػػػػاد ييػػػػػػ  زاري حى

 تػػػػػػػػدكم بػػػػػػػػو اآلصػػػػػػػػاؿ كاألسػػػػػػػػحار ي 
 حنػػػػػػػػين ى العاشػػػػػػػػقين ديػػػػػػػػار ي  تٍ ىػػػػػػػػزٌ 

 تعبػػػػػػػػػػػػػػػػت كراء بنانػػػػػػػػػػػػػػػػو األكتػػػػػػػػػػػػػػػػار ي 
 كػػػػػػػػػػػػال كال يعػػػػػػػػػػػػزل إلػػػػػػػػػػػػي عثػػػػػػػػػػػػار ي 
 إف نػػػػػاؿ مػػػػػن زىػػػػػو الشػػػػػباب العػػػػػار ي 

 

1937 
  

                                                 
 .1988 بريوت ،دار العودة ،552، عمر، ديوانو، ص أبو ريشة *
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 *الثائر
 أدكنيس

 
، يا عاصفي   ، زندىؾٍ شيدَّ يا ثائري

 دىؾٍ ر فاألعالي تشتهي، تعشق ب
 ما ىو العالم بعدىٍؾ؟

 

 ىذه زلزلةه ترنو إليكا
 نيشّْئت تحت يديكا،

 رىا.. كأدٍرىافأث
 .حٌدٍؾ. كي الاٌلحدُّ كىٍليى 

 

،كسّْع   الدنيا إذا شئتى
 كإف شئتى اختًصٍرىا:
ٍؾ.  .جيٌمعى التاريخ عندى

 

 نَّيتي حياتيلك غ
 ..لك ربَّيتي على الثورة ذاتي

 كٌل حرؼو في نشيدم
 طيني إنسافو جديدً 

 ةٍ يػىتىغٌذل بك بالشَّمس العتيق
 ..ةٍ يتٌغذل بالحقيق

 
                                                 

 .1996دمشق  ، دار ادلدى،27 صأدونيس، ىذا ىو امسي وقصائد أخرى،  *
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 يولد التاريخ في شمخة صدرً 
 ةٍ في انتفاضى 

 بياضىوٍ كييالقي في دجى الموت 
 .كلُّ فجًر.

 

 ًسٍر معي 
 على األرض اليقيني  رٍ ييحفى 

 كالحنيني 
 ًسٍر معي 

 نفتٍح على المغلق بابا
 ككتابا

 سٍر معي 
 تيٍشبىٍك على الحلٍم الجفوفي 

 كيكوفي 
 كلُّ ما ليس يكوفي 

 عندنا تنبتي للصخر جفوفي 
 كعيوفي 

 كعندنا يػيٍنسىجي للغيم سريري 
 كحصيري 

 الجباؿي عندنا تشعر كالناس 
 كالٌتالؿي 

 كل شيءو عندنا يحمل فأسوٍ 
 كييغيري 
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 ي كالحٍتم بأسىوٍ ينتض
 كيسيري 

 كلّّ شيءو عندنا ينحت صدرىهٍ 
 بيديوً 

 كاٍحني عليوً  وً ناغً 
 ييكشىًف المجهوؿ عبرىهٍ 
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 *يلغط الالغطوف
 صالح عبد الصبور

 
 ىػػػػػػػا ىنػػػػػػػا قلػػػػػػػب أمتػػػػػػػي، كػػػػػػػلُّ فػػػػػػػجٍّ             

 

 ابػػػػػػػػػػػرٍ العي حػػػػػػػػػػػين أرنػػػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػػػػو ألقػػػػػػػػػػػى  
 

 رت مػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػور دربػػػػػػػػػان              فٌجػػػػػػػػػ أمػػػػػػػػػةه 
 

 بػػػػػػػامػػػػػػػن دركب الهػػػػػػػدل كبالسػػػػػػػيف درٍ  
 

 أطلعػػػػػػت فجػػػػػػر صػػػػػػدقها، كالليػػػػػػالي
 

                              بػػػػػػػػػػػػػاداكنػػػػػػػػػػػػػات، كالػػػػػػػػػػػػػدىر أقػػػػػػػػػػػػػتم ريٍ  

                                سػػػػػػػػوده  بأسػػػػػػػػاءي  ثػػػػػػػػم مػػػػػػػػرت سػػػػػػػػنوفي 

    نػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػػػػػازع غيربػػػػػػػػػػػػػػػامزقتٍ  

ػػػػػلى كادٍ           أنبػػػػػتٍ  ، ال الكتػػػػػبي الظػػػػػالـي  مَّ هى
 

 !عػػػػػػػػػن مقاديرنػػػػػػػػػا، كال السػػػػػػػػػيف أنبػػػػػػػػػى 
 

   

 نػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػمت الصػػػػػػػػػػػػػػػراطينكغفو 
 

 ال العلػػػػػم حملنػػػػػا كال الحسػػػػػاـ القضػػػػػبا 
 

 الخصػػػيم، كاسػػػتنفر البغػػػي، كاسػػػتعزٌ 
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػات الرجػػػػػػػػػػػػػػػػاء قلبػػػػػػػػػػػػػػػػان فقلبػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 غيػػػػػر تلػػػػػك النفػػػػػوس يرىقهػػػػػا البغػػػػػي
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػى الهػػػػػػػػػػػػػػػواف كتػػػػػػػػػػػػػػػأبى كتعلػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 تلػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػرؤكس ترفػػػػػػػػػػػػػع غيػػػػػػػػػػػػػر
 

 افػػػػػػػػوؽ الػػػػػػػػذؿ ىاماتهػػػػػػػػا لتلقػػػػػػػػى الربٌػػػػػػػػ 
 

،  ج    غيػػػػر أف الشػػػػتات كػػػػاف يفػػػػل العػػػػـز

 يلقػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػدر يأسػػػػػػػػػػأ كرعبػػػػػػػػػػا 
 

 مػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػمليناكتظػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدماء ج
 

 بػػػػػػػػػػػػػػاكشػػػػػػػػػػػػػػق الطريػػػػػػػػػػػػػػق للعػػػػػػػػػػػػػػرب لج 
 

 كاسػػػػػػػتفقنا، فػػػػػػػنحن نصػػػػػػػنع مجػػػػػػػدان        
 ، بػػػػػػػػػػػل أربػػػػػػػػػػػىحاضػػػػػػػػػػػران مثػػػػػػػػػػػل تالػػػػػػػػػػػدو              ج

 

 
 

  

                                                 
 .  1961ادلكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة  ،95ص"أقول لكم"،  صالح، ديوان عبد الصبور، *
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 *يا رجاؿ البالد
 إبراىيم طوقاف

 

 ال تبػػػػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػػػػألًف خىطٍػػػػػػػػػػػػبو عراىػػػػػػػػػػػػا
 شػػػػػػػػػػػػفَّها الغػػػػػػػػػػػػيظي كاألىسػػػػػػػػػػػػى كتراىػػػػػػػػػػػػا

 أكشػػػػػػػػػػكٍت تسػػػػػػػػػػيلي ديمػػػػػػػػػػوعي كلمػػػػػػػػػػا
 ، فكػػػػػػػػػػػم رأيػػػػػػػػػػػتي دموعػػػػػػػػػػػان ال تليٍمنػػػػػػػػػػػي

 كػػػػػػػػػػاءن قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػقى األرضى بائعوىػػػػػػػػػػا ب
 لػػػػػػػػػػين(بعيٍصػػػػػػػػػػبًة )داٌل  ىن كطنػػػػػػػػػػي مبتلػػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػي ثيػػػػػػػػػػػابو تيريػػػػػػػػػػػكى ًعػػػػػػػػػػػزان كلكػػػػػػػػػػػنٍ 
 ككجػػػػػػػػػػػػػوهو صػػػػػػػػػػػػػفيقةو لػػػػػػػػػػػػػيس تػىٍنػػػػػػػػػػػػػدل

 قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوره أنهنَّ كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر و كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حيًسػػػػػػػػبوا فػػػػػػػػي الرجػػػػػػػػاًؿ، ىػػػػػػػػٍل كانػػػػػػػػت
 يػػػػػػػػا رجػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػػبالًد يػػػػػػػػا قػػػػػػػػادةى األمَّػػػػػػػػةً 
 ىػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػديكيٍم سياسػػػػػػػػػة ه غيػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػذا
 صػػػػػػػػػكَّت األىلسػػػػػػػػػني المسػػػػػػػػػامعى حتػػػػػػػػػى
 عػػػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػػػاسي كالمنػػػػػػػػػػابري كاألقػػػػػػػػػػالـي 

 -بحمػػػػػػػػػد اهلل-كلكػػػػػػػػم بػػػػػػػػػارعه بليػػػػػػػػغه 
 لمػػػػػػػػػػريضى يرقػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػنكمٍ غيػػػػػػػػػػرى أفَّ ا

 لػػػػػػػػػػو أفَّ مػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػػػاف أٍكلػػػػػػػػػػى
 يؤىيّْػػػػػػػػػػػػػدهي الًفعػػػػػػػػػػػػػلي  الثىػػػػػػػػػػػػػلي القػػػػػػػػػػػػػوًؿ مى 

ػػػػػػػػػػػًة العقػػػػػػػػػػػيمً   : ظػػػػػػػػػػػالؿه كىػػػػػػػػػػػو كالدٍَّكحى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػرٍّ مفجوعىػػػػػػػػػػة ه بحماىػػػػػػػػػػا  نفػػػػػػػػػػسي حي
 كظىمػػػػػػػٍت غيظهػػػػػػػا، كأخفػػػػػػػٍت أسػػػػػػػاىا
 ملػػػػػػػػػػػػػكى اليػػػػػػػػػػػػػأسي غىربىهػػػػػػػػػػػػػا فثناىػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػٍن بكاىػػػػػػػػا  كاذبػػػػػػػػاتو ضػػػػػػػػحكتي ممَّ

هيٍم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهوليها كري   باىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىعىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍ
 ال يتَّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اهللى 
اىا ػػػػػػػػػػدى ٍشػػػػػػػػػػويىا الػػػػػػػػػػذُّؿُّ كالرّْيػػػػػػػػػػاءي سى  حى
 ابجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودو مدبوغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تغشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى

 مىٍوتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػامظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاته قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبهٍم 
ـي إالَّ لمػػػػػػػػػػػػػػػثًلهم أشػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػاألن  باىا؟ا

 ؟مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيمي كدىاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 القػػػػػػوؿ تحيػػػػػػي مػػػػػػن النفػػػػػػوس قواىػػػػػػا
 لقيىػػػػػػٍت مػػػػػػن ضػػػػػػجيجكٍم مػػػػػػا كفاىػػػػػػا
 أفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىكم فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتوا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواىا
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبّّ بحالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كدكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٍرعػػػػػػػػػػػػةى التػػػػػػػػػػػػي ال يراىػػػػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػػػػذه الجى
 فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودةن عيٍقباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 أزاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ال يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاىا

ػػػػػػػػػػػػػػػى جنا  اىػػػػػػػػػػػػػػػكاخضػػػػػػػػػػػػػػػراره كال ييرجَّ
                                                 

 .1966 ، بريوتالطبعة الثانية ،دار اآلداب ،32"، ص راىيمإبيوان طوقان، إبراىيم، "د *
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 رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى اهلل مخلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدو 
 و أتػػػػػػػػػػػػػػػٍوه بػػػػػػػػػػػػػػػالتّْبر كىٍزفى ثراىػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػ

ـي فهػػػػػػػػػػػػػػػػػذاا  نفػػػػػػػػػػػػػػػػػركا أيُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػا النيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فىٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكيم المقاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

 نبّْئػػػػوني عػػػػن القػػػػومّْ متػػػػى كػػػػاف رحيمػػػػان،
 ال يلػػػػػػػػػػػػػيني القػػػػػػػػػػػػػومُّ حتػػػػػػػػػػػػػى ييالقػػػػػػػػػػػػػي
ٍتهػػػػػػػػػػا خطػػػػػػػػػػوبه   ال سػػػػػػػػػػمٍت أيمَّػػػػػػػػػػة ه دىىى

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

نيا بهػػػػػػػػػػػػػػا فأباىػػػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػػػاكموه الػػػػػػػػػػػػػػدُّ
 بػػػػػػػػػػػػػػػاهي كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أفػػػػػػػػػػػػػػػدم ثراىػػػػػػػػػػػػػػػاأل

 يػػػػػػػػػػػػػوـى ال ينفػػػػػػػػػػػػػعي العيػػػػػػػػػػػػػوفى كراىػػػػػػػػػػػػػا
 كامتػػػػػػػػدَّت إليهػػػػػػػػا المثقفػػػػػػػػاتي قناىػػػػػػػػا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ تاىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،ىيهػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى 
 مثلىػػػػػػػػػػػػػػوي ًعػػػػػػػػػػػػػػزَّةن كبطشػػػػػػػػػػػػػػان كجاىػػػػػػػػػػػػػػا
 أٍرىىقىٍتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري فتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 *الفدائي

 إبراىيم طوقاف
 

 ال تىسػػػػػػػػػػػػػٍل عػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػالمًتوٍ 
لٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ىموميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بدَّ

 يىرقػػػػػػػػػػػػػػبي السػػػػػػػػػػػػػػاعةى التػػػػػػػػػػػػػػي
 شػػػػػػػػػػاغله فكػػػػػػػػػػرى مىػػػػػػػػػػٍن يػػػػػػػػػػراهي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػٍينى جنبٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػًو خػػػػػػػػػػػػػػػػػافقه 
 مػػػػػػػػػػن رأل فىٍحمػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػدُّجى
 حىمَّلىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّمه 

 

 و بالبػػػػػػػػػػػػػػػػاب كاقػػػػػػػػػػػػػػػػفي ىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي يػػػػػػػػػػػػػا عواصػػػػػػػػػػػػػفي ئفاىػػػػػػػػػػػػػد

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػامته لػػػػػػػػػػػػػػػػٍو تكلَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا
 قػػػػػػػػػػيٍل لمػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػمتىوي 

 أخػػػػػػػػػػو الحػػػػػػػػػػـز لػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػزؿك 
 ، قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رألال تلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدان أحبَّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ببٍغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهمٍ  كخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومان 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػينه ، فكػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ راحتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 كفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادتوٍ 
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعًتوٍ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإطراؽً  ىامتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 يتلظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بغايًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
 أيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػرمىٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػرارتًوٍ 
 طىرىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًتوٍ 

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدل منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػائفي 
 خجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جراءتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 

 

 النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْمالفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ ى 
ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـي أبكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  خي
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي تٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبقي الفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنهجى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػقّْ ميظلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ركنيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّما
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّت األرضي كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما

، إنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال يقتليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسي
 

                                                 
 .1966 ، بريوتالطبعة الثانية ب،دار اآلدا ،47"، ص براىيمايوان طوقان، إبراىيم، "د *
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 البػػػػػػػػػػػػػػػػاب كاقػػػػػػػػػػػػػػػػفي بىػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 ي يػػػػػػػػػػػػػا عواصػػػػػػػػػػػػػفي ئفاىػػػػػػػػػػػػػد

 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػردل منػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خػػػػػػػػػػػػػػػػػػائفي 
 خجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن جراءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ 
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 *أطفاؿي الًحجىارة

 انيػنزار قبٌ 
 

نٍػيىا  بىهريكا الدي
 ..ةٍ الًحجىارى كما في يىًدًىٍم إالَّ 

 ..ةٍ كأىضىاؤكا كالقناديًل، كجاؤكا كالبشىارى 
 كاٍستيٍشًهديكا ،كانٍػفىجىريكا ،قىاكىميوا

 كبقينا ديبىبان قيٍطًبيَّة ن 
الحرارى   ..ةٍ صيفّْحٍت أجساديىا ضد َّ

 
 قىاتػىليوا عنَّا.. إلى أف قيًتليوا

 ..ةٍ كجلسنا في مقاىينا.. كبىصَّاًؽ المىحىارى 
 ..ةٍ ٌنا عن تجارى .. يبحثي مكاحده 
 .. يطلبي ملياران جديدان كاحده 

 كزكاجان رابعان 
الحىضىارى  هين َّ  ..ةٍ كنػيهيودان صىقىلتػٍ

مينيف و كاحده   .. يبحثي في لندفى عن قصر و
 .. يعملي ًسٍمسىارى سالحو كاحده 
 ..ةٍ .. يطلبي في الباراًت ثارى كاحده 
كإمارى  .. يبحثي عن عرشو كاحده   ..ةٍ كجيش و

 

                                                 
  .بريوت ،منشورات نزار قباين،  203، ص 3قباين، نزار، األعمال السياسية الكاملة،  ج *
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 .. يا جيلى الخياناًت آهً 
 جيلى العيميوالًت  كيا

 كيا جيلى الًنفىايىاًت 
 كيا جيلى الدعارىٍه..

 

 سوؼى يجتاحيكى 
 – أبطأى التارًيخي مهما   -

 ..ةٍ أطفاؿي الًحجىارى 
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 *فػىٍتحٍ 

 انيػنزار قبٌ 
 

ما قيًتٍلنىا..  كبعدى
 كبعدىما صلَّوا علينا

ما ديًفنَّا..  بعدى
أف تكلَّسىت ٍ   عظاميناكبعد ى

أف تخشَّبتٍ أقدامينا  كبعد ى
ما اىترٍأنا..  كبعدى

أف جيعنىا كأف عًطٍشنىا  ..كبعد ى
نىا كأف كىفىرنا.. أف تػيبػٍ  كبعد ى

ما.. ما.. كبعدى  كبعدى
 من يأًسنىا يًئٍسنىا..

 

 ..(جاءتٍ إلينا )فػىٍتحٍ 
من جيرحٍ  طالعة و جميلة و  ..كوردة و

يركم صحارل ملحٍ  بارد و  ..كنبع ماء و
 .. كفجأةن 

 ثرنا على أكفاننا، كقيٍمنىا..
 ..كفجأةن 

 بعد موتنا نػىهىٍضنىا.. -المسيحً كالسىيّْد ً -
 
 

                                                 
 .بريوت ،منشورات نزار قباين، 139، ص 3قباين، نزار، األعمال السياسية الكاملة، ج *
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تأخَّركا، فإنػَّهيمٍ يأتيوفٍ مهما ىي   ..م ي
بَّة الحنطةً   في حى

بَّة الزيتيوفٍ   ..أك في حى
 ..في األشجارً كالرياحً كالغيصيوفٍ يأتوف ى 

في كالًمنا  يأتوف ى
في أصواتًنا  يأتوف ى

 في ديميوعً أىمَّهاتنايأتوف ى 
 من أمواتًنافي أٍعيين الغالين ى 

 
تأٌخركا.. فإنػَّهيمٍ يأتوفٍ مهما   ..ىيم ي

 (جىبىل الزيتيوفٍ )أك من  ،(راـ ى اهلل)من درب 
كالسلول من السماءٍ يأتوف ى   ..مثل المىن ّْ

 .... من أساكرً النساءٍ كمن ديمىى األطفاؿً 
كاألشياءٍ كيسكني  كاألحجار ى الليل ى  ..وف ى

 ..وفٍ من حزننا الجميل ينبيتي 
كبرياءٍ   ..أشجار ى

 كمن شيقيوؽ الصخرً يولدكف ٍ 
أنبياءٍ   ..باقة ى

 ليستٍ لهم ىٌوية ه 
 ..ليستٍ لهيمٍ أسماءٍ 

 ..لكٌنهمٍ يأتوفٍ 
 ..لكٌنهمٍ يأتوفٍ 
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 يا )فػىٍتحي( يا شاًطئىنا من بعد ما فيًقٍدنىا..
نصفً الليل الحىت ٍ   يا شمس ى

 بعدما ضىًجٍرنىا..
الربيع فينايا ر   ٍعشىة ى

 بعدما يىًبٍسنىا..
الذم قرأنا.. كيل َّ  حين قرأنىا عنكيم ي

كبػيٍرنا.. بكيم ي قػىٍرنىا ن  خمسين ى
 كارتفعتٍ قاماتينا
 كأٍزىىرىتٍ حياتينا

 من بعدما نًشٍفنىا..
 

 ..يا )فػىٍتحي( يا حصانػىنىا الجميال
في غيرَّتًو ً   (..الجليال)ك( بيسافى )يحمل ي

كالحيقيوال(القدسى )ك (،غزَّةن )ك  ..، كالطيور ى
في نظرتًو ً  البحار ى  كيحمل ي

السيهيوال  ..كيحمل ي
نا.. يا ظلَّنا الظليال..  يا ماءىنا.. يا ثلجى

طويال  ..يا طٍفلىنا الذم انتظرنا كجهىو ي
الرسيوال..( مكَّةه )( نحن ي يا )فػىٍتحي   تنتظر ي

 

في عيييونًنىايا )فػىٍتحي  ٍمع ي الدى  ( شاب ى
 في ظيهورًنىا (إسرائيل)ًخٍنجىر ي كلم يػىزىؿ ٍ 

في الظالـً عن قيبورًنا  كلم نػىزىؿٍ نبحث ي
 ..كلم نػىزىؿٍ  كاألمسً أغبياءٍ 
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النصر ٍ  أف َّ  كلم نػىزىؿٍ نظن ُّ
في سريرًنا.. تأتي لنا كنحن ي  كليمة ه

من سنين ٍ   كلم نػىزىؿٍ نقعيد ي
  ةٍ دعلى رصيفً األممً الميتَّح

كالطحنش من لجاًنها الحليب ى  ..ينٍ حذ ي
لى كالذيؿ.. كالسردينى  الميٍستػىٍعمى  ..ةٍ .. كالمالبس ى

ساذجين ٍ   كلم نػىزىؿٍ نمضغ ي
 :ةٍ حكمتىنا الميفىضَّلى 

الفىرىجٍ  مفتاح ي  ()الصبر ي
ه ي  كحدى  إف َّ الرصىاص ى

 ..مفتاح ي الفىرىج ٍ  -ال الصبرى -
 

 :يا رىبَّنا
ً طىيّْبين ي نرفيض بعد اليـو  ..أف نكوف ى

كلُّهيم ميّْتينٍ  ٍ فالطيّْبيوف ى  ..أنصاؼ ي
 ىيمٍ سرقيوا بالدىنا
 ىيمٍ قتلوا أكالدنىا

 فاسمحٍ لنا، يا ربَّنا 
قاتلينٍ   ..نكوف ي

 
 يا ثىٍأرىنا..

كالًخرىاؼً كادعينٍ  أف نكوف ى  ..نرفيض ي
 كينٍ غاضبا ن   ..يا ًشٍعرىنا
 كينٍ غاضبا ن   ..يا نػىٍثرنا
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 كينٍ غاضبا ن   ..يا عىٍقلىنا
 فػىعىٍصرينا الذم نعيش ي 

غاضبينٍ ع  ..صر ي
نا  .. يا حقدى

 كينٍ حارقا ن 
الجئينٍ   ..كي ال نصير ى كلُّنا قطيع ى
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 *القيدس
 انيػنزار قبٌ 

 

 . حٌتى انتهتً الديميوع ٍ .بىكىٍيتي 
 .. حتى ذابتً الشيميوع ٍ صلٍَّيتي 
 .. حٌتى مىلَّني الريكوع ٍ ركعتي 

 سألت ي عن ميحىمَّد و 
 ، كعن يىسيوع ٍ فيكً 

 

تفوح ي أنبياء ٍ . يا .سي يا قيدٍ   مدينة ن
الديريكب بين األرض كالسماء ٍ   يا أٍقصىر ى

 

الشرائع ٍ سي يا قيدٍ   .. يا منارة ى
األصابع ٍ  مىٍحريكقىة ى جميلة ن  يا طفلة ن

البىتيوؿ ٍ   حزينة ه عيناؾً يا مدينة ى
بها الرىسيوؿ ٍ  مر َّ ظليلة ن  يا كاحة ن

 حزينة ه حجارة ي الشوارع ٍ 
 حزينة ه مآذف ي الجواًمع ٍ 

بالسىوىاد ٍ يا قدسي  تلتف ُّ  .. يا مدينة ن
في كنيسة القيامى  األجراس ى  ةٍ من يقرع ي

اآلحادٍ   ؟صبيحة ى
لألكالد ٍ  األلعاب ى  من يحمل ي

 ؟لميالدٍ في ليلة ا
                                                 

 ت.ـ بريو ،منشورات نزار قباين ،161ص ، 3ج ،األعمال السياسية الكاملة، قباين، نزار *
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األحزاف ٍ يا قيٍدسي   .. يا مدينة ى
في األجفاف ٍ   يا دمعة ن كبيرة ن تجوؿ ي

العيٍدكىاف ٍ   مىنٍ يوقف ي
 ؟األديافٍ ، يا لؤلؤة ى عليكً 

عن حجارةً الجيٍدرىافٍ مىنٍ  يغس  ؟ل الدماء ى
 ؟مىنٍ  يػيٍنًقذ ي اإلنجيلٍ 
 ؟مىنٍ  يػيٍنًقذ ي القرآفٍ 

ممَّنٍ قتلوا المسيحٍ مىنٍ  يػيٍنقً  المسيح ى  ؟ذ ي
اإلنسافٍ   ؟مىنٍ  يػيٍنًقذ ي

 

 .. يا مدينتييا قيٍدسي 
 .. يا حبيبتييا قيٍدسي 

سيػيٍزًىر ي الليموف ٍ غدان   .. غدا ن
كالغيصيوف ٍ  الخضراء ي السنابل ي  كتفرح ي

العيييوف ٍ   كتضحك ي
 ةٍ كترجع ي الحمائم ي المهاًجرى 

 ةٍ إلى السيقيوؼ الطاىرى 
 كيرجع ي األطفاؿ ي يلعبوف ٍ 

 كيلتقي اآلباء ي كالبنيوف ٍ 
 ةٍ على ريبىاؾً  الزاىرى 

السالـ كالزيتيوفٍ   .يا بػىلىدم.. يا بػىلىد ى
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 *إسرائيلة على جدراف فدائيٌ  منشوراته 
 انيػنزار قبٌ 

 

ٍعًبنا  لىنٍ تىٍجعىليوا من شى
حيٍمرٍ  ىينيود و  ..شىٍعب ى
ىنا  باقيوف ى  فنحن ي

في ًمٍعصىًمها  في ىذهً األرضً التي تلبس ي
من زىٍىرٍ   ..إسوارة ن

 فهذهً بالدينا
فجرً العيمر ٍ   فيها كيًجٍدنا منذ ي

نىا.. كعًشٍقنىا..  فيها لىًعبػٍ
 ..ككتبنا الشٍّْعرٍ 

في خيلجاًنها نحن ي  ميشىرّْشيوف ى
 ..مثل ى حشيشً البحرٍ 

في تاريًخها نحن ي  ميشىرّْشيوف ى
 .. في زيتوًنهافي خيٍبزىا المرقيوؽً 
 ..في قمحها الميٍصفىرٌٍ 

في كجداًنها نحن ي  ميشىرّْشيوف ى
في آذارًىا.. في نػىٍيساًنها.. باقيوف ى  باقيوف ى

 باقيوف ى كالحىٍفر على صيٍلبىاًنها
 ، في قيرآًنهافي نبيّْها الكريمً باقيوف ى 

 ..كفي الوصايا العشرٍ 
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 ..ال تسكىريكا بالنىٍصر ٍ 
 (خالدان )إذا قػىتػىٍلتيم ٍ 

 (..عىٍمرك)فسوؼ ى يأتي 
 كإفٍ سحقتيمٍ كردة ن 
يبقى الًعطرٍ   ..فسوؼ ى

 

اه ٍ قيط (ميوسىى)ألف َّ   عىتٍ يىدى
السّْحرٍ كل فن َّ  ..م يػىعيدٍ يػيٍتًقن ي

 كيًسرىتٍ عىصىاه ٍ   (ميوسىى)ألف َّ 
مياهً البىٍحرٍ كلم يػىعي   ..دٍ بوسًعوً شىق َّ

كأٍمريكىا  ألنَّكيمٍ لستيم ٍ
 ..لحيٍمرٍ كلسنا كالهينيودً ا

 كيم ٍ فسوؼ ى تهلكوف ى عن آًخًر 
 ..رٍ فوؽ صحارل ًمص

 

 المٍسًجدٍ  األٍقصىى شهيد ه جديد ٍ 
 نيضيفيو ي إلى الحسابً  العىتيق ٍ 

 الحريق ٍ ، كليس ى كليست الناري 
 سول قناديل ى تيًضيء الطريق ٍ 

 

 ًمنٍ قىصىبً الغىابىات ٍ 
لكيم ٍ  كالًجن ّْ  نخرج ي
 ..ًمنٍ قىصىبً الغابىاتٍ 

 ..اتٍ ـ البريدً ، من مقاعد الباصى ًمنٍ ريزى 
 ، ًمنٍ صفائح البنزينً  ًمنٍ عيلىبً الدخافً 
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 ..ًمنٍ شواىدً األىمواتٍ 
 ..نىاتٍ ًمنٍ ضفائر البػَّ ..  ًمنٍ األلواحً  ،ًمنٍ الطباشير
 ًمنٍ أٍكًعيةً البخور ً  ،الصيٍلبىافًمنٍ خىشىب 

 ..ًمنٍ أغطية الصالةٍ 
 ًمنٍ كىرىؽ الميٍصحىفً نأتيكيم ٍ 

 ..ًمنٍ السيطيور كاآلياتٍ 
 لىنٍ تػيٍفًلتيوا من يًدنا

مبثوثيوف ى في الريحً   ..اتٍ كفي النب ،كفي الماء ،فنحن ي
باأللوافً كاألصواتٍ كن معجونوف ى  ..حن ي

  لىنٍ تػيٍفًلتيوا..
 تػيٍفًلتيوا   نٍ ل

فيو بػيٍنديقيَّة ه  بيت و  فكيل ُّ
 ..اتٍ ًمنٍ ًضفَّةً النيل إلى الفير 

 

 لىنٍ تستريحيوا مىعىنا..
عندنا قتيل و  كيل ُّ

من المرَّاتٍ  آالفا ن  ..يموت ي
 

 ..نٍػتىبهيواا ..نٍػتىبهيواا
النيورً لها أظاًفر ه  ة ي  أعًمدى
عىٍشرٍ   ..كللشبابيكً عيييوف ه
في انتظاركيم ٍ   كالموت ي

عابرو  كجو و أك خىٍصرٍ  في كيل ّْ  ..أك لىٍفتىة و
لكيم ٍ  مخبوء ه  الموت ي
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امرأة و   في ًمٍشطً  كيل ّْ
ًمن شىٍعرٍ ..  كخيٍصلىة و

 

 ..ال يٍأخيٍذكيم ي الغيريكرٍ  (إسرائيلى آؿ ى )يا 
الساعة إف توىقَّفت ٍ   عقارب ي

 ..ال بيد َّ أفٍ  تىديكرٍ 
األرض ال ييخيفينا  إف َّ اغتصاب ى

من أجنحة النيسيورٍ فالري قد يسقيط ي  ..ش ي
ال ييخيفينىا الطويل ي  كالعىطىش ي

في باطنً الصيخورٍ  ي فالماء  ..يبقى دائما ن
 ..إالٌ أٌنكمٍ لم تهزموا الشيعيورٍ .. ىزمتيم ي الجيوشى 

من رؤكًسهىا األشجار ى  قطعتيم ي
 ..كظىلَّتً الجيذيكرٍ 

 

 أف تقرأكاننصحكيم ٍ 
في الز   ..بيورٍ ما جاء ى

 ننصحكيمٍ أف تحملوا تػىٍورىاتىكيم ٍ 
 ..ورٍ كتتبعوا نبيَّكيمٍ للطُّ 

ىنا.. كال لكيمٍ حيضيورٍ فما لكيم ٍ   ..خبز ه
جامع و   من باب كيل ّْ

مكسيورٍ  منبر و  ..من خلف كيل ّْ
ليلة و  (الحجَّاجي )سيخرج ي   ذات ى
 ..(المنصيورٍ )كيخرج ي 
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 دائما ن نٍػتىًظريكنا ا
ما ال يػيٍنتىظىرٍ   ..في كيل ّْ

المطارات في كيل ّْ  فنحن ي
بطاقاتً الس  ..فىرٍ كفي كيل ّْ

في ركما.. كفي زكريخ ى   نطلع ي
 ..من تحت الحىجىرٍ 

من خلفً التماثيلً   نطلع ي
ٍر..كأحواض الز   ىى

موعد و  دكف ى  رجالينا يأتيوف ى
 ..في غىضىب الرعد.. كزىخَّات المىطىرٍ 

في عباءة  الرسوؿ ً  ً يأتوف ى
رٍ )أك سىٍيف ً   ..(عيمى

فلسطين ى  أحزاف ى  نساؤينا يػىٍرسيٍمن ى
 ..رٍ جى على دمع الش

أطف فيقبرف ى  سطين ى لاؿ ى
 ..بوجدافً البىشىرٍ 

فلسطين ى  أحجار ى  نساؤينا يحملن ى
 ..إلى أرض القىمىرٍ 

 

 لقد سىرىقٍػتيمٍ كطنا ن 
للميغامىرى  العالىم ي  ..ةٍ فصفَّق ى

 بػيييوتناصادرتيم ي األلوؼ ى ًمن 
ًمن أطفالنا األلوؼ ى  كبعتيم ي

ل العالىم ي  ..ةٍ سماًسرى لفصفَّق ى
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من الكناًئس ً  الزيت ى  سرقتيم ي
ًمن منزلو في الناًصرى  المسيح ى  ..ةٍ سرقتيم ي

للمغامىر  العالىم ي  ..ةٍ فصفَّق ى
إذا خىطىٍفنا طائرى كتنصي  مأتما ن  ..ةٍ بوف ى

 
ـٍ ما بي  ..نػىنىا كبينكيٍم.. ال ينتهي بعا

أك عٍشرىةو ال ينته ـٍ .. ي بخمسة و  ..كال بألفً عا
التحرير كالص معارؾ ي ـٍ طويلة ه  ..يىا

على صدكركم  باقوف ى  كنحن ي
ـٍ  ا  ..كالنػىٍقشً في الرخى

في صوتً المزاريبً   باقوف ى
ـٍ  ا  ..كفي أجنحةً  الحىمى

في ذاكرةً الشمس   باقوف ى
ـٍ   ..كفي دفاترً األيَّا

في شىٍيطىنىةً األكالد   باقوف ى
ٍربىشىة األقالـٍ في   ..خى

في ًشٍعر   (ء القىٍيسً لامر )باقوف ى
ـٍ )كفي شعر  ا  (..أبي تمَّ

في شفاهً من نيًحبُّهم ٍ   باقوف ى
في مخارج الكىالىـٍ   ..باقوف ى

 

سيٍكبيركفٍ   ..للحزف أكالد ه
 ..أكالد ه سيٍكبيركفٍ  للوىجىعً الطويلً 

 ًلمىنٍ قتلتيمٍ في فلسطين 
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سوؼ يٍكبػيريكفٍ   ..صغار ه
 .. لألبواب لألرًض.. للحاراتً 

 ..أكالد ه سيٍكبػيريكفٍ 
سىن.. تىجمَّعيوا مكىؤالء كلُّهيمٍ   ةٍ نذ ثالثين ى

 في غيرىؼً التحقيق.. في مراكز البوليس ٍ 
 ..في السيجيوفٍ 

 ..تىجمَّعيوا كالدمعً في العيييوفٍ 
  ..كىؤالء كيلُّهيمٍ 

لحظة و .. مّْ في أ  أم ّْ
أبواب فلسطين ى مً   ..سيدخيليوفٍ ن كل ّْ
 

في كتابو تعالى:  كجاء ى
تخرجيوفٍ   ..بأنَّكمٍ من مصر ى

كتعطشوفٍ كأنَّكمٍ في تي  ..هها سوؼ تجوعوف ى
رٌبكيم ٍ  دكف ى الًعٍجل ى  كأنَّكمٍ  ستعبدكف ى

 ..بنعمة اهللً عليكيمٍ سوؼ تكفركفٍ كأنَّكيم ٍ 
 

 :كفي المناشير التي يحملها رجالينا
 ()كمن ذيرل الجيوالف تخرجيوٍف.. 

 (وٍف..)كضفَّةً األرديٌف تخرجي 
 ()بقٌوةً السالح تخرجيوٍف..

 
الدجَّاؿٍ  األٍعوىر ي يموت ي  ..سوؼ ى

ىينا باقيوف ى  كنحن ي
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برتػيقىاؿٍ  كًعٍطر ى  ..حدائقا ن
على دفاتر الجباؿٍ  فيما رسم اهلل ي  ..باقيوف ى

في معاصر الزيتً   .... كفي األنٍػوىاؿٍ باقيوف ى
ٍزرً في المدّْ   .. .. في الجى

 كىاؿ ٍ كالز  كفي الشيريكؽً 
 في مراكب الصيدً باقيوف ى 

 ..كفي األصداؼ كالرماؿٍ 
 

في قصائدً الحيبّْ   باقيوف ى
 ..كفي قصائد النضاؿٍ 

في الشّْعرً   ... كفي األٍزجىاؿٍ .باقيوف ى
في عطر المناديل ً   باقيوف ى

 ..كفي الدٍبكةً كالميوَّاؿٍ 
 .... في األىٍمثىاؿٍ في القىصىص الشعبيّْ 

في الكي   ..ؿٍ .. كالعيقىاوفيَّة البيضاءً باقيوف ى
 باقيوف ى في مركءةً  الخيل ً 

 ..كفي مركءةً الخيَّاؿٍ 
 

في الًمٍهبىاجً   كالبينّْ  ..باقيوف ى
 ..كفي تحٌية الرجاؿً للرجاؿٍ 

في معاطفً الجنودً    باقيوف ى
 ..عىاؿٍ في الس ..في الجراحً 

في سنابلً القمحً    باقيوف ى
 ..كفي نسائمً  الشماؿٍ 
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 ..باقيوف ى في الصليبٍ 
 ..باقيوف ى في الهالؿٍ 

 في ثورةً  الطياٌلبً باقيوف ى 
 ..كفي معاكؿً العيمَّاؿٍ 

في خواتمً الخيٍطبةً    باقيوف ى
 ..في أًسرَّةً  األطفاؿٍ 
 باقيوف ى في الديموع ٍ 
 ..باقيوف ى في اآلماؿٍ 

 

على األبوابٍ ظل َّ  أعواما ن  ..الفلسطيني ُّ
ا خبز ى  ..لعدؿً ًمن موائدً الذئابٍ يىشحذ ي

 ..وَّابٍ يشتكي عذابىو ي للخالق التك 
ًمن إسطبلو حصانىو ي   كعندما أٍخرىج ى

ا في السردابٍ كزيَّت ى الميٍلقىاة ى  ..لباركدة ى
في مقدكرهً أفٍ يبدأ ى   ..الًحسىابٍ أصبىح ى

 
الخريطى  نرسم ي الذين ى  ةٍ نحن ي
كالهضابٍ  السفوح ى  ..كنرسيم ي

الذين ن المحاكىمى نحن ي  ةٍ بدأ ي
كالًعقىابٍ  الثواب ى  ..كنفرض ي

 
 العىرىب ي الذين كانوا عندكم ٍ 

 ..ميصىٌدرم أٍحالىـٍ 
ـٍ  -بعد حزيرافى -تحٌوليوا  ًمن األىلغا  ..إلى حقل و
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 كانتقلتٍ )ىانوم( من مكاًنها
ـٍ   (..كانتقلتٍ )فيتنا

 

التاريخ دكما ن   ..تػيٍزًىري حدائق ي
ا قلتيمٍ عنهيم ي كالعىرىب ي  .."تحجَّركا"لذين ى
 ريكا..تغيػٌ  تغيػَّريكا..

 

 أنا الفلسطيني ُّ 
 ..بعد رحلة الضىياع كالسىرىابٍ 
كالعيٍشبً ًمن الخىرىابٍ   ..أٍطلىع ي

 أيضيءي كالبرؽً على كجوىكيم ٍ 
كالسحىابٍ   ..أىطيل ي

ليلةو  كل َّ   أٍطلىع ي
 ..مقابضً األبوابٍ ة الداًر.. كًمن ًمن فيٍسحى 

 .... كًمن شيجيرة اللبالبٍ ًمن كىرىؽً التيوتً 
 كًمن ثػىٍرثىرة الًمٍزراٍب.. ..ًمن ًبرٍكة الماءً 

من صوت أبي  أٍطلىع ي
 ..ن كجوً  أيٌمي الطّْيبً الجذَّابٍ مً 

العيوفً الس ًمن كيل ّْ  ..كاألىدابٍ  ودً أٍطلىع ي
ًبيبات ٍ   كًمن شبابيك الحى

 ..كًمن رسائلً األحبابٍ 
ًمن رائحةً ال  ..تيرابٍ أىٍطلىع ي
منزلي  باب ى  أفتح ي

الجوابٍ أىدٍ  من غير أف أنتظر ى  ..خيليو ي
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كالجىوىابٍ   ..ألنٌني أنا السؤاؿ ي
 

بالحقدً كالكراًىيى ميحىاصىر  أنتيم ي  ..ةٍ كف ى
ةو )فًمنٍ ىنا جىٍيش ي   (أبي عيبػىٍيدى

 (..ةٍ معاكيى )كًمنٍ ىينا 
 ؽ ه ممزَّ سالميكيم ٍ 
 ميطىوَّؽ ه كبيتيكيم ٍ 

زانً   ..ةٍ يى كبيتً أم ّْ
 

 ..كيوفيَّاتًنا البيضاءً كالسوداءٍ نىٍأتي بً 
فوؽ جلدكيم ٍ   نرسيم ي

اءٍ  الًفدى  ..إشارة ى
 ًمنٍ رىًحمً األيَّاـً نأتي 

 ..كانبثاؽً  الماءٍ 
يٍ  التي يعلكها الهواءٍ ًمنٍ خى  ..مىة الذيؿ ّْ
كاألشياءٍ نأتي. التاريخ ى  ... لكي نصحّْح ى

ال في الشوارعً الكنطمس ى  ..ًعٍبريَّةً األسماءٍ حركؼ ى
1970 
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في محكمة الًشعػٍر  *إفادة ه

 نزار قباني
 

هي يكتيػػػػػػػػػػػػػػػبي الًشػػػػػػػػػػػػػػػٍعرى  ػػػػػػػػػػػػػػػدى  الفػػػػػػػػػػػػػػػدائيُّ كحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءي ك  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىي تىبػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم كى  كي
 

 للعصػػػػػػػػػػػػػػػر ً  إنَّػػػػػػػػػػػػػػػوي الكاتػػػػػػػػػػػػػػػبي الحقيقػػػػػػػػػػػػػػػيُّ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي كاألي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاءي كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني الحيجَّ  جى

 

 عنػػػػػػػػػػػػػػػػدما تبػػػػػػػػػػػػػػػػدأ ي البنػػػػػػػػػػػػػػػػادؽي بػػػػػػػػػػػػػػػػالعىٍزؼً 
 القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائدي العىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاءي تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي 

 

 لػىنػػػػػػػػػػػػىا نلػػػػػػػػػػػوـي حيزىيٍػػػػػػػػػػػػرىافى  . مػػػػػػػػػػػا.الػىنػػػػػػػػػػػػى  مػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىكىاءي   كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم كلُّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شي

 

ػػػػػػػػػػػػمي األٍبريػػػػػػػػػػػػاءي؟  نحػػػػػػػػػػػػني جميعػػػػػػػػػػػػان  مىػػػػػػػػػػػػٍن ىي
 . كال اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثناءي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمليو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره.

 

ػػػػػػػػػػػػػػزىاؿي أغانينػػػػػػػػػػػػػػا  . ًفٍكرينػػػػػػػػػػػػػػا.عقػػػػػػػػػػػػػػػٍلينا  .. ىي
ٍوفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ريؤىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  .. أقوالينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجى

 

 الصػػػػػػػػػػػفراءي . جرائػػػػػػػػػػػدينا . ًشػػػػػػػػػػػٍعرينا..نػىثػػػػػػػػػػػػٍرينا
. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  . كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼي اإلمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي كالًحبػٍ

 

                                                 
 ت.بريو  ،منشورات نزار قباين ، 402ص ، 3ج، األعمال السياسية الكاملة، قباين، نزار *
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 البيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوالتي موقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه مىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحيّّ 
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌلينى ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءي   ككجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهي الميمى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىادو   كفلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهيٍم كىمى
ػػػػػػػػػػػػػػاءي   كػػػػػػػػػػػػػػلُّ شػػػػػػػػػػػػػػار و يزيػػػػػػػػػػػػػػدي حػػػػػػػػػػػػػػينى يىشى

 

ًكيُّوفى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظىاياكىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ! كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدي شى
 كػػػػػػػػػػػػػػلُّ جػػػػػػػػػػػػػػزءو مػػػػػػػػػػػػػػن لحمهػػػػػػػػػػػػػػا أىجػػػػػػػػػػػػػػزاءي 

 

 ػىٍشقىىمارًكًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّوفى! كالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيري تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؟فلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ال يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىعي الفيقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءي 

 

 ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّوفى! لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رأىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهيٍم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىٍيشه قػيرى 
اءي  ٍيػػػػػػػػػػػػػػػدى  السػػػػػػػػػػػػػػػتجارٍت مػػػػػػػػػػػػػػػن رمًلهػػػػػػػػػػػػػػػا البػى

 

 ال يىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينه ييجيرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره 
ػػػػػػػػػػػوىاءي  ػػػػػػػػػػػدّْ الًسػػػػػػػػػػػٌكين نحػػػػػػػػػػػني سى  تحػػػػػػػػػػػتى حى

 

 مػػػػػا ضػػػػػاعًت القػػػػػػيٍدسي  لػػػػػو قرأنىػػػػػا التػػػػػاريخى..
ٍمػػػػػػػػػػػػػػراءي(  كضػػػػػػػػػػػػػػاعٍت مػػػػػػػػػػػػػػن قبلهػػػػػػػػػػػػػػا )الحى

 

                    *** 
 .. كالغػيػػػػػػػػػػػػػػػػزىاةي ميقيمػػػػػػػػػػػػػػػوفى مػػػػػػػػػػػػػػػرَّ عامػػػػػػػػػػػػػػػافً 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخي أيٌمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالءي 
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 .. كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػيحي أسػػػػػػػػػػػػػػػػيره مػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ عامػػػػػػػػػػػػػػػػافً 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي يدٍيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍم.. كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍريىمي العػػػػػػػػػػػػػػػػػذراءي 

 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍبكي مػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ عامػػػػػػػػػػػػػػػػاف.. كالمػػػػػػػػػػػػػػػػآًذفي 
 ساءي رٍ كالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقيسي كلُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػٍرؼً أيُّهػػػػػػػػػػا الراًكعيػػػػػػػػػػ  وفى فػػػػػػػػػػي معبػػػػػػػػػػد الحى
 ماءي ػكاري كاإلٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ 

 مىزّْقػػػػػػػػػػػػػػػػيوا جيبَّػػػػػػػػػػػػػػػة ى الػػػػػػػػػػػػػػػدراكيش عػػػػػػػػػػػػػػػنكيمٍ 
 وؼى أيُّهػػػػػػػػػػػػػػا األتقيػػػػػػػػػػػػػػاءي كاخلعيػػػػػػػػػػػػػػوا الصُّػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أكلياءىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ و ا  تركي
 أمُّ أرضو أعادىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي؟

                    *** 
 ًمػػػػػػػػػػػٍن بحػػػػػػػػػػػار األسػػػػػػػػػػػى، كلىٍيػػػػػػػػػػػًل اليىتػػػػػػػػػػػػىامى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   تطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي اآلفى، زٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه بػىٍيضى

 

ػػػػػًع األرضً مػػػػن شيػػػػػحوب الخريػػػػًف، مػػػػػن   كىجى
ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءي   تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنابلي الخى

 

 كييًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءي شمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػان علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
اءي   مػػػػػػػػػػػػػا عسػػػػػػػػػػػػػانا نكػػػػػػػػػػػػػوفي لػػػػػػػػػػػػػوال الًفػػػػػػػػػػػػػدى

 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن جػػػػػػػػػػػػػػػػػراح المناضػػػػػػػػػػػػػػػػػلين كيًلٍدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرح تػػػػػػػػػػػػػػػػػػيولىدي الكبريػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي   كمػػػػػػػػػػػػػػػػػن الجي
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ػػػػػػػػػػػػٍن ىنالػػػػػػػػػػػػكى قػىٍبػػػػػػػػػػػػله لىهيمٍ بػٍ قػػػػػػػػػػػػػ  ؟ لػػػػػػػػػػػػم يكي
 تػػػػػػػػػػػػداءي التػػػػػػػػػػػػاريخ مػػػػػػػػػػػػٍن يىػػػػػػػػػػػػـو جػػػػػػػػػػػػاؤكا اب
 

ػػػػػػػػػػػػػواأنٍػقىػػػػػػػػػػػػػذكا مػػػػػػػػػػػػػاءى كجهنػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػوـى   الحي
 فأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍت كجوىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداءي 

 
 منحيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازان 
لىهيٍم لنػػػػػػػػػػػػػػػا أٍسػػػػػػػػػػػػػػػمىاءي  ػػػػػػػػػػػػػػػٍن قػػػػػػػػػػػػػػػػىبػٍ  لػػػػػػػػػػػػػػػم تكي

                     *** 
 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاءى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ.. ال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػذلوني 
، أيُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاءي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتي  إٍف تفجَّ

 
 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػودى بصػػػػػػػػػػػػػػػػػدرمإنٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػي أخػػػػػػػػػػػػػػػػػًزفي الرُّ 

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػودى الًشػػػػػػػػػػػػػػػػػتاءي مثلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخػػػػػػػػػػػػػػػػػزفي الرُّ 
 

 كػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػوفى خطيبػػػػػػػػػػان   أنػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا جئػػػػػػػػػػتي 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالدم أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىهىا الخيطىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 

 

 إننػػػػػػػػػػػػػػػػػي رافػػػػػػػػػػػػػػػػػضه زمػػػػػػػػػػػػػػػػػاني كعىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
 ولىدي األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػياءي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفض ً 

 
ـه إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكيمٍ   كقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ،إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ كٌفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 
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 *ترصيع بالذىب على سيف دمشقيٌ 

 انيػنزار قبٌ 
 

 حبيبػػػػػػػػػػػة ى عيٍمػػػػػػػػػػػرم جػػػػػػػػػػػاءى تشػػػػػػػػػػػريني يػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػني الوقػػػػػػػػػػػػػت للهػػػػػػػػػػػػػول ًتٍشػػػػػػػػػػػػػريني   أٍحسى

 

ػػػػػػػػػػٍيخً كلنػػػػػػػػػػا موعػػػػػػػػػػده علػػػػػػػػػػى ) بىػػػػػػػػػػل الشى  (جى
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وفي كػػػػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػػػػػثلجي دافػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ه كحى

 

ػػػػػػػػػػٍزًف مػػػػػػػػػػرَّتٍ  ػػػػػػػػػػٍبعه مػػػػػػػػػػن الحي ػػػػػػػػػػنىواته سى  سى
 مػػػػػػػػػػػاتى فيهػػػػػػػػػػػا الصىفػػػػػػػػػػػٍػصىاؼي كالزيتيػػػػػػػػػػػوفي 

 

 فانقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنا قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائالن كشيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبان 
ػػػػػػػػػػػى، كضػػػػػػػػػػػاعى العػػػػػػػػػػػريني   كاٍستػيبػػػػػػػػػػػػًيحى الًحمى

 

 كيػػػػػػػػفى أىػػػػػػػػواًؾ، حػػػػػػػػينى حػػػػػػػػوؿى سػػػػػػػػريرم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعوفي   ؟!يتمشَّ

 

ػػػػػػػػػػػى ميٍستػػػػػػػػػػػػ كيػػػػػػػػػػػفى أىػػػػػػػػػػػواؾً   ؟بىاحه كالًحمى
ػػػػػػ ىػػػػػػل  ؟ٍهل أٍف ييًحػػػػػػبَّ السػػػػػػجيني مػػػػػػن السَّ

 

"..ال تػىقػػػػػػػيولي   لػػػػػػم أنػػػػػػٍػسى شػػػػػػيئان  "نسػػػػػػيتى
ابىهػػػػػػػػػػػػينَّ الجيفػػػػػػػػػػػػيوفي  كيػػػػػػػػػػػف  ؟تنسػػػػػػػػػػػى أٍىدى

 
                                                 

 ت.بريو  ،منشورات نزار قباين ،429 ص، 3ج، األعمال السياسية الكاملة، قباين، نزار *
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 غيػػػػػػػػػػػػػػػر أفَّ الهػػػػػػػػػػػػػػػول يصػػػػػػػػػػػػػػػيري ذلػػػػػػػػػػػػػػػيالن 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذؿَّ للرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني   كيلمَّ

   

 ٍرنىاطةو أطلَّػػػػػػػػػػػػػػٍت علينػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػمسي غى 
لػػػػػػػػػػػػيوفي  بعػػػػػػػػػػػد ، كزغػػػػػػػػػػػردٍت )مػىٍيسى  (يػػػػػػػػػػػأسو

 

ػػػػػػػػػػػًك أٍحلىػػػػػػػػػػػىجػػػػػػػػػػػاءى ًتٍشػػػػػػػػػػػريني   .. إفَّ كٍجهى
 ؟.. مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّهي ًتٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػريني بكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػر و 

 

 ؟كيػػػػػػػفى صػػػػػػػارٍت سػػػػػػػنابلي القمػػػػػػػح أٍعلىػػػػػػػى
 نػػػػػػػيونو؟كيػػػػػػفى صػػػػػػارٍت عينػػػػػػاًؾ بػػػػػػػىٍيتى السُّ 

 

 إفَّ أرضى الجػػػػػػػػػػػػػػػوالف تيٍشػػػػػػػػػػػػػػػبوي عينٍيػػػػػػػػػػػػػػػكً 
 ، كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيني فمػػػػػػػػػػػػػػػػػاءه يجػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، كلػػػػػػػػػػػػػػػػػوزه 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍرحو فيهػػػػػػػػػػػػػػػا حديقػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػلُّ جي  ة ي كردو كي
 كلػيٍؤلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؤه مىٍكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوفي  كربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه،

 

 يػػػػػػػػػا دمشػػػػػػػػػقي الػٍبػًسػػػػػػػػػػًي دميػػػػػػػػػوعي ًسػػػػػػػػػوىاران 
ػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ صػػػػػػػػػػػػػػػػعبو يهػػػػػػػػػػػػػػػػوفي كتىمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٍي، فكي

 

 ألىٍجلػػػػػػػػػػػػي ضىػػػػػػػػػػػػعي طػػػػػػػػػػػػػىٍرحة ى العػػػػػػػػػػػػركًس ك 
 إفَّ مىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الميناضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًت ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني 

 

ػػػػػػػػػػػػوؿي عػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػاـ ً ر رضػػػػػػػػػػػػيى اهللي كال  سي
 كفػىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػحه ميبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيني  ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره آتو فػىنى 
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 مىزّْقػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػا دمشػػػػػػػػػػػقي خارطػػػػػػػػػػة ى الػػػػػػػػػػػذؿّْ 
ػػػػػػػػػػػػنٍ ": كقػػػػػػػػػػػػولي للػػػػػػػػػػػػدىرً   .. فيكػػػػػػػػػػػػوفي "كي

 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتردٍَّت أيٌامىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدره 
 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعادٍت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابىها ًحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيني 

 

ػػػػػػػػػػػػواف و   بػػػػػػػػػػػًك عػػػػػػػػػػػزٍَّت قػػػػػػػػػػػػريشي بعػػػػػػػػػػػد ىى
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوفي كتالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت قبائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله كبي 

 

 ٍمػػػػػػرىك بػػػػػػنى العػػػػػػاًص يزحػػػػػػفي للشػػػػػػرؽً إفَّ عى 
 ٍرب يزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأميوفي كللغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 أف يػػػػػػػػػػػػػيٍصبحى البىٍحػػػػػػػػػػػػري بىٍحػػػػػػػػػػػػران  يىارال ًخػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي؟ وأىكىيىٍختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاري صوتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الحىسُّ

 

 اٌل ذاؾى عيٍمػػػػػػػػػػػػري السػػػػػػػػػػػػيوؼ.. ال سػػػػػػػػػػػػيفى إ
 دائًػػػػػػػػػػػػػػػػػنه يػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبيبتػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك مىػػػػػػػػػػػػػػػػػًديني 

 

ػػػػػػػػػػػػٍبع ػػػػػػػػػػػػًزـى الػػػػػػػػػػػػركـي بعػػػػػػػػػػػػد سى ػػػػػػػػػػػػاؼو  ىي  ًعجى
انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافىى كيجٍ   نا المطعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي دى

 

ػػػػػػػػٍيًخ( بىػػػػػػػػل الشى  كقػىتػػػػػػػػػىلنا العىنػػػػػػػػػٍقىاءى فػػػػػػػػي )جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي التػًنّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يني كألقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أضراسى

 

هي يػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػالدم  صىػػػػػػػػػػدىؽ السػػػػػػػػػػيفي كىٍعػػػػػػػػػػدى
 ييوفي فالسياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كيلُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 صىػػػػػػػػػػػػدىؽ السػػػػػػػػػػػػيفي حاكمػػػػػػػػػػػػان كحكيمػػػػػػػػػػػػان 
، يػػػػػػػػا دمٍشػػػػػػػػقي، اليقػػػػػػػػيني  هي السػػػػػػػػيفي  كٍحػػػػػػػػدى

   

ـي   عىلّْمينػػػػػػػػػػػػػا ًفقػػػػػػػػػػػػػػٍوى العركبػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػا
 ٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيني فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي كالت

 

،عىلّْمينػػػػػػػػػػػػػػا األ  اقػػػػػػػػػػػػػػد ذبػىحتػٍنىػػػػػػػػػػػػػػػ فعػػػػػػػػػػػػػػاؿى
ػػػػػػػػػػػػػرّْ  ـي العىًجػػػػػػػػػػػػػيني  أٍحػػػػػػػػػػػػػريؼي الجى  كالكػػػػػػػػػػػػػال

 

، ػػػػػػػػػػػػى عىلّْمينػػػػػػػػػػػػا التفكيػػػػػػػػػػػػرى  ال نىٍصػػػػػػػػػػػػرى يػيٍرجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًديني   حينمػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػعبي كيلُّػػػػػػػػػػػػػػػػو سى

 

 كالػػػػػػػػػوىٍردً  .. يػػػػػػػػػا قصػػػػػػػػػيدةى النػػػػػػػػػارً كىطػػػػػػػػػػىني
 ريكفي تػىغنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بمػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػنعتى القيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ٍرًمػػػػػػلي حيفػػػػػػا).. كنحػػػػػػني نحػػػػػػني )عػػػػػػػىكَّا(  (كى
 (ريكفي اللَّطٍػػػػػػػػػػػػػػػ).. ك(الجليػػػػػػػػػػػػػػل)كجبػػػػػػػػػػػػػػاؿي 

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػتنجبي طػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍفالن كػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ لىٍيميونػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه أف ينتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي   كميحى

  * * * 
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 *إلى إنساف محارب

 سميح القاسم
 

 يا أخي في الجهػاد، فػي الػدـ، فػي الحػق
 فػػػػػػػي دمػػػػػػػوع الحرمػػػػػػػاف خضَّػػػػػػػبها الظلػػػػػػػمي 
 فػػػػػػػي الخيػػػػػػػاـ الًعجػػػػػػػاؼ تنػػػػػػػدفها الػػػػػػػريح
 فػػػػػي انتفػػػػػاًض الخػػػػػالص مػػػػػن زىرىًد الغػػػػػدر
 نحػػػػػػن فجػػػػػػراف فػػػػػػي صػػػػػػراعو مػػػػػػع الليػػػػػػل

 

 البيػػػػػػػػػارؽي فػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػدمكغػػػػػػػػػدان تخفػػػػػػػػػق 
 فأتاىػػػػػػػػػػػػػػا النصػػػػػػػػػػػػػػري العظػػػػػػػػػػػػػػيم فخػػػػػػػػػػػػػػوران 
 كذراع الخلػػػػػػػػػػػػػػػػود تحضػػػػػػػػػػػػػػػػن أبطػػػػػػػػػػػػػػػػاالن 
 يػػػػػػػا أخػػػػػػػي فػػػػػػػي الكفػػػػػػػاح مهمػػػػػػػا تىجٍئنػػػػػػػا
 لػػػػن نيخلّْػػػػي الصػػػػباح خلػػػػفى جػػػػداًر الليػػػػلً 
 يػػػػا أخػػػػي فػػػػي الكفػػػػاح لػػػػن تهػػػػدأى الثػػػػورةي 
 كإذا كنػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي ًعػػػػػػػػػػػػػػداد الضػػػػػػػػػػػػػػحايا
 ككفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ادّْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره 

 

 

 المفػػػػػػػػػدَّل، كفػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػى كالثبػػػػػػػػػورً 
 حػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػدـ المهػػػػػػػػػػػػػػدكرً بب

 لليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو مزمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرً 
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًؼ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد كالتكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرً 
اًف فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػراًع المريػػػػػػػػػػػػرً   ميًجػػػػػػػػػػػػدَّ

 

 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعو تىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّت النيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كاحتواىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّران جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالنا
 ترامىػػػػػػػػػػػػػػٍوا علػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػردل قيربانػػػػػػػػػػػػػػا
 زيمىػػػػػػػػػػػػػػري الويػػػػػػػػػػػػػػًل كاألسػػػػػػػػػػػػػػى ألوانػػػػػػػػػػػػػػا
 ملقػػػػػػػػػػػػىن تحػػػػػػػػػػػػت القيػػػػػػػػػػػػوًد، ميهانػػػػػػػػػػػػا
 حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ مينانػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ودىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكفانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعطي بن
ػػػػػػػػػػػػػػاف ثػػػػػػػػػػػػػػائران   .. ثػػػػػػػػػػػػػػائران إنسػػػػػػػػػػػػػػاناكى

 

 
  

                                                 
 .1968 ، دار فلسطني للتأليف والرتمجة والنشر ،460 ، صاحملتلن الوطن ، ديوااخلطيب، يوسف *
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 *كعد بلفور

 حسن عبد اهلل القرشي
 

نػػػا البػػػاليضػػػ (بلفػػػوري )أى   اعى اليػػػوـى كٍعػػػدي الخى
 ثػػػػػػػول بيطولػػػػػػػةن أرضي العػػػػػػػرًب مى  فلسػػػػػػػطيني 

ػػػػػػػػامىٍت ثػػػػػػػػرلن أف تىػػػػػػػػ  ًصػػػػػػػػبو ٍستلينى لغاػتسى
 (خالػػػػػػػػػدو )سػػػػػػػػػيرةي  أعػػػػػػػػػادى لنػػػػػػػػػا األمجػػػػػػػػػادى 

 صػػػػػػػػػػػاًدقان أرل اليػػػػػػػػػػـو فجػػػػػػػػػػران للعيركبػػػػػػػػػػًة 
ػػػػػػػػػػػػػػحقان لوىعػػػػػػػػػػػػػػدو كالهبىػػػػػػػػػػػػػػاء مبػػػػػػػػػػػػػػٌددو   فسي

 

 

 مىحػػػػػػػػػػػػػاهي غطػػػػػػػػػػػػػػاريفه بنػػػػػػػػػػػػػار و كزًلػػػػػػػػػػػػػػزاؿً 
 رئبػػػػػػػػػػػػػاؿً  ًمػػػػػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػػػػػلّْ أركىع ألجػػػػػػػػػػػػػداًدنا

ػػػػػػػػرلن أف تىسػػػػػػػػتكينى ل  تػػػػػػػػاؿً محكعػػػػػػػػزَّت شى
 فػي المثىػل العػالي (صالح الػدينً )كًذكرل 

 كبعػػدى ظػػالـً الخطٍػػًب ييجلػػى السػػنا الغػػالي
 كأبطػػػػػػػػػػػػػاؿً كمرحػػػػػػػػػػػػػىن آلسػػػػػػػػػػػػػادو تنػػػػػػػػػػػػػادىكا 

 

 
  

                                                 
 .1979، بريوت الطبعة الثانية ، دار العودة،اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
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 *فلسطيننشيد 
 حسن عبد اهلل القرشي

 

 أنػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػاري تزفػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػي الموقػػػػػػػػػػػدً 
 أنػػػػػػػػػػا الفجػػػػػػػػػػري شػػػػػػػػػػٌق سػػػػػػػػػػتارى الغػػػػػػػػػػدً 

 

 
 أنػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػيلي فػػػػػػػػػي لٌجػػػػػػػػػًو المزبػػػػػػػػػدً 
 أنػػػػػػػا المػػػػػػػوتي للغاصػػػػػػػًب المعتػػػػػػػدم

 

 "فلسطين": جئناًؾ في الموعدً 
 

 نمانػػػػػػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػػػػػػراًؾ كنعػػػػػػػػػػػػػػػم الثػػػػػػػػػػػػػػػرل
 سػػػػػػػػػػػػنعلي منػػػػػػػػػػػػارًؾ فػػػػػػػػػػػػوؽ الػػػػػػػػػػػػذرل

 

 
 ييشػػػػػػػػعُّ الضػػػػػػػػياءى لمػػػػػػػػن قػػػػػػػػد سػػػػػػػػرل

 الػػػػػػػػدـ مهمػػػػػػػػا جػػػػػػػػػرلكنسػػػػػػػػترخصي 
 

 "فلسطين": جئناًؾ في الموعدً 
 

 " مػػػػػػػػػا ىينػػػػػػػػػًت للغػػػػػػػػػادرينٍ "فلسػػػػػػػػػطين
 لػػػػػػػػػػػػػئن خػػػػػػػػػػػػػدعونا بوعػػػػػػػػػػػػػدو مهػػػػػػػػػػػػػينٍ 

 

 
 ثالثػػػػػػػػػػين عامػػػػػػػػػػان حميػػػػػػػػػػًت العػػػػػػػػػػرينٍ 
 فسػػػػػػػػوؼ نعيػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػى للقطػػػػػػػػينٍ 

 

 "فلسطين": جئناًؾ في الموعدً 
 

 سنيشػػػػػػػػػػهر للثػػػػػػػػػػأر أمضػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػالحٍ 
 (صػػػػػػػػػالحٍ )ا كمنٌػػػػػػػػػ (المثنَّػػػػػػػػػى)ا فمنٌػػػػػػػػػ

 

 
 مرىفػػػػاًت الصػػػػػفاحٍ كنيصػػػػلي العػػػػػدل 

 كنحػػػػػن ليػػػػػوثي الػػػػػوغى فػػػػػي الكفػػػػػاحٍ 
 

 "فلسطين": جئناًؾ في الموعدً 
 

 األنبيػػػػػػػػػػاءٍ  " يػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػوطنى "فلسػػػػػػػػػػطين
 بػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ أتػػػػػػػػػػػػػػػاؾ بنػػػػػػػػػػػػػػػوًؾ كقػػػػػػػػػػػػػػػودي اإل

 

 
 كيػػػػػػػػػػػػا دكحػػػػػػػػػػػػةى العػػػػػػػػػػػػز كالكبريػػػػػػػػػػػػاءٍ 
 أتػػػػػػػػػػػػػاؾ بنػػػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػػػرب و للفػػػػػػػػػػػػػداءٍ 

 

 "فلسطين": جئناًؾ في الموعدً 
                                                 

 .1979بريوت  ، دار العودة،335 ص، اجمللد الثاين و،يوانالقرشي، حسن، د *
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 الرسالة الحادية كالعشركف 
 *)إلى الجئة( 

 سليماف العيسى
 

ػػػػػػػري       بػى .. ال رىجػػػػػػػعه كال خى  آلىٍيػػػػػػتي أىٍصػػػػػػػميتي
 ج

 اآلًكػػػػػػػػػػالًف حيػػػػػػػػػػاتي: الًحػػػػػػػػػػسُّ كالضَّػػػػػػػػػػجىري  
 

  ًقطىػػػػػػػعو  ي علػػػػػػػىٌفػػػػػػػلٍيػػػػػػػتي كانزلىقىػػػػػػػٍت كآ
 

ٍنبىػػػػػػػػػػيَّ تنتظػػػػػػػػػػري    مػػػػػػػػػػن الجىحػػػػػػػػػػيًم علػػػػػػػػػػى جى
 

ٍسػػػػتي الجػػػػرحى فاتقَّػػػػدىتٍ   كمػػػػن جىديػػػػدو لىمى
 

ػػػػػػػػػػػػرري    نػػػػػػػػػػػػاره، ككلػػػػػػػػػػػػوؿى فػػػػػػػػػػػػي أىعماًقػػػػػػػػػػػػو شى
 

ػػػودي فػػػي صىػػػٍدًرم، كفػػػي رًئىتػػػي أىنَّاتيػػػكً   السُّ
 ج

ػػػػػػٍمعي، كيػػػػػػفى أ   ٍعتىػػػػػػًذري؟فكيػػػػػػفى أيكًصػػػػػػدي سى

 

ػػػػػدَّقتي فػػػػػي أيفيػػػػػقو  ؟ كلػػػػػو حى  مػػػػػاذا أقػػػػػوؿي
 

ػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػوؽى النكبػػػػػػػػػًة النظػػػػػػػػػري    صػػػػػػػػػاؼو تىكىسَّ
 

 أىٍقول من الًبٍشًر، من زىٍىوم، كمػن أملػي
 

 كػػػػػػػػوخي الشػػػػػػػػريًد عػػػػػػػػن المأسػػػػػػػػاًة ينحًسػػػػػػػػري  
 

ػػػػػػودي فػػػػػػي سػػػػػػمعي أىنَّ   يتػيػػػػػػؤىرّْقناتيػػػػػػًك السُّ
 

ػػػػػػػػػػدىثو   ، إلػػػػػػػػػػى جى  عىفَّػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػًو األىثػػػػػػػػػػري  داـو
 

 في الحىلىك الممػدكًد مػن جػدىثو  لًنىٍمض
 

ػػػػػر أىنَّػػػػػى  .. عىػػػػػديكّْم الخالًػػػػػدي الحىجى ػػػػػدتي  جىمى
 ج

 لًػػػنىٍمًض فػػػي اليػػػأًس، فػػػي اآلالـً يػىٍقتيلنػػػي
 

 رالقػػػػػػػػػدعلػػػػػػػػػى العصػػػػػػػػػوًر فلػػػػػػػػػن يػيٍغػػػػػػػػػوًيني  
 ج

ةه  ػػػػػػدى ػػػػػػفتي كحػػػػػػدم تنهُّ  لػػػػػػو ظىػػػػػػلَّ فػػػػػػي شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػري بريئػػػػػػػػػػػػػػػػػةه،    فأىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخي كالبىشى
 

ًنٍنػػػػتى إذان! ػػػػحىرو.. قػػػػولي: جي  البيػػػػدَّ مػػػػن سى
 

        ج    ج  ستيشػػػػػػػًرؽي القػػػػػػػدس فػػػػػػػي دارم، سأىنتًصػػػػػػػري  
 
 
 
 

  

                                                 
 .2009 ، دمشقمنشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ،39ص ،يوان "أنا القدس"العيسى، سليمان، د *
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 *يةن من أطفاؿ القدس العربيةقالقطار األخضر يتلقى بر 
 سليماف العيسى

 
ًديرىؾٍ   سىًمٍعنىا ىى
 كزىٍحًف النػَّهىارٍ 

 الصّْغىارٍ نيحىيّْي 
 ري تىٍمتىدُّ ًفينىاشىرىايينيكى اٍلخيض

 كىصىٍوتيكى ًفينىا
 كىمىٍسرىاؾى ًفينىا

 كٍَّر عىصاًفيرؾى الضَّائعينىاذ تَّ 
 

 تىذكٍَّر تىذكَّر
 مىالىيينى ضىاعتٍ 

 مىالىيينى تػيٍنشىرٍ 
 تػيقىاًتلي كيلَّ السُّديكدٍ 

 لًيػىٍرجعى نػىٍبضي الجيديكدٍ 
نىا  إلىى األىكًردةٍ : إلىيػٍ

 بصىٍوتو جىرًيًح الهيويَّةٍ 
: أىنىا عىرىبيَّةٍ   تػىقيوؿي
: أىنىا عىرىبيَّةٍ   تيًصرُّ

 ىينىا لىٍم نػىزىٍؿ يا ًقطىارى العيريكبىةٍ 
ًليبىةٍ  ايىةى شىٍعبو كىأىٍرضو سى  ًحكى

                                                 
 .2009ات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق منشور  ،121،  ص يوان "أنا القدس"العيسى، سليمان، د *
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 ىينىا الغىائًبيوفٍ 
 ىينىا يػىٍلتػىقيوفٍ 

يرىؾٍ   سىًمٍعنىا ىىدى
 نيحىيّْي مىًسيرىؾٍ 

 كٍ نىًطيري ًإلىي
 عىلىيكٍ نىشيدُّ 

 ..رىًحيبةٍ فينا كىدىٍربيكى تىٍمتىدُّ 
 

 تىذىكٍَّر..
 عىصىاًفيريؾى الضَّائًعيوفٍ 

نىافًي، كىرىاءى السُّجيوفٍ   كىرىاءى المى
 لىهيٍم يا ًقطىارى األىماني قىًضيَّةٍ 

 ًكًنٍحني اٍلبػىرىاًعمي.. نىٍحني البػىرىاًعمٍ 
 كىرىاءى اٍلحيديكًد القىوىاًتمٍ 

 أىٍىًلنىا، ًعٍن ىيوًيَّةٍ شي عىٍن تٌ نػيفى 
قىى كىمىا خ  ..ًلقىٍت عىرىبيَّةٍ ستىبػٍ

 

 عيوؾى باٍسًم الصَّغارٍ كىنىٍدعيوؾى نىد
 كىلىٍو سىاعىةن يا ًقطىارٍ  فػىعىرّْجٍ 

 

 لنا..صىٍوتىكى مىا زً 
 ..دىٍربىكى مىا زًٍلنىا

نًسيَّةٍ  ٍنشيرٍ ا  لنىٍا في الميديًف المى
نًسيَّةٍ   نػىٍبضىكى في الميديًف المى
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اءي القدسً لا  ثُّواري ًندى
تػينىا شىٍعبه كىقىًضيَّةٍ يكىصى   حى

 

 ..صىٍوتىكى ما زًٍلًنا
 ..دىٍربىكى ما زًٍلًنا

ـى   يا صىٍوتى اليثوُّاًر القىاًد
 في األىٍرًض اٍنشيٍرنىا

 في اٍلبػىرّْ اٍنشيٍرنىا 
 في البىٍحًر اٍنشيٍرنىا

 اٍلعىتىماًت السُّودً  في كيلّْ 
ٍرنىا  ًضيىاءن فىجّْ

ٍنًسيَّةٍ يا   أىمىلى اٍلميديًف المى
يَّا حىرٍّْرنىا  ..ىى
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 *ال يدـك النصر للمغتصب
 جورج كعدم

 
 األسػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػاعر ركحى  أيقظػػػػػػػػػػتٍ 

 

 بقػػػػػػػػػػػػػػػػومي النجػػػػػػػػػػػػػػػػبً  تٍ حلٌػػػػػػػػػػػػػػػػ نكبػػػػػػػػػػػػػػػػةه  
 

 نثنى يبكػػػػػػػػػػػػػػػي زمانػػػػػػػػػػػػػػػان غػػػػػػػػػػػػػػػػابران فػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 يػػػػػػػػػػػـو كػػػػػػػػػػػاف المجػػػػػػػػػػػد ملػػػػػػػػػػػك العػػػػػػػػػػػربً  
 

  الشػػػػػػػػػػػمس عػػػػػػػػػػػالء كسػػػػػػػػػػػنىأشػػػػػػػػػػػبهوا 
 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػق عبػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػهبً  
 

 ةن ىػػػػػػػػػػػػػػزأكعبيػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػوط كػػػػػػػػػػػػػػانوا 
 

 للبرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػديم الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

 مػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدا ممػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػدا حتػػػػػػػػػى غػػػػػػػػػدكا
 

 فػػػػػػػػػػػي ديػػػػػػػػػػػار العػػػػػػػػػػػرب أصػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػوبً  
 

 حػػػػػػػػػػػرزكا بالخبػػػػػػػػػػػث نصػػػػػػػػػػػران عػػػػػػػػػػػاجالن أ
 

 قيم المنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً مكرمونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال 
 

 كاسػػػػػػػػػتباحوا القػػػػػػػػػدس فػػػػػػػػػي أقداسػػػػػػػػػها
 

 يراعػػػػػػػػػػػوا عهػػػػػػػػػػػد عيسػػػػػػػػػػػى كالنبػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػم  
 

 هم فػػػػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػػػػةو ععػػػػػػػػػػػػػػػػوا تفظػػػػػػػػػػػػػػػػيفظٌ 
 ج

 األدبً  المحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةً  
 

 لػػػػػػػػػػػم يسػػػػػػػػػػػمع الػػػػػػػػػػػدىر بهػػػػػػػػػػػا ةه مثلػػػػػػػػػػػ
 ج

 قلػػػػػػػػػػػػػػػب األبػػػػػػػػػػػػػػػي عتٍ صػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  سو كمػػػػػػػػػػػػػػػآ 
 

 الجػػػػػػػػػػػػػػػىء يػػػػػػػػػػػػػػػدفع فيهػػػػػػػػػػػػػػػا الجئػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ كجػػػػػػػػػػػػػػػػػريح ىػػػػػػػػػػػػػػػػػائم فػػػػػػػػػػػػػػػػػي سى    بً سى
 ج

 دمػػػػػػػػػػػػػػػان  أرضػػػػػػػػػػػػػػػيها كشػػػػػػػػػػػػػػػهيد جػػػػػػػػػػػػػػػادى 
 

 بً ضيػػػػػػػػػػػػػػػػالقي  و ماضػػػػػػػػػػػػػػػػياتي قػػػػػػػػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  
 ج

 دو فىػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ كلطػػػػػػػػػػػػػػػػيم ضػػػػػػػػػػػػػػػػائع فػػػػػػػػػػػػػػػػي فى 
 ج

 كيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم فاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األبً  
 ج

 فاسػػػػػػػػػػكب الػػػػػػػػػػدمع علػػػػػػػػػػى أركاحهػػػػػػػػػػم
 ج

 كانحػػػػػػػػػػػػػػػػبً  بعػػػػػػػػػػػػػػػث الشػػػػػػػػػػػػػػػػعر أنينػػػػػػػػػػػػػػػان كا 
 

 كبنػػػػػػػػػػػػػػوا أسػػػػػػػػػػػػػػريل فػػػػػػػػػػػػػػي أعيػػػػػػػػػػػػػػادىم
 ججج

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػأل الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا بعنػػػػػػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػػػػػػخبً  
 

 يػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػهيوف ال تسػػػػػػػػػػػػتكبركا
 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى منقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم زكره  
 

 سػػػػػػػػوؼ نجلػػػػػػػػيكم عػػػػػػػػن الػػػػػػػػدار غػػػػػػػػدان 
 ج

  ـ النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر للمغتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً ك ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 

                                                 
 .1968، أيار 27، السنة 5، اجلزء 27رللة األديب، ص  *
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 *قصيدة حب إلى بالدم
 خالد الخزرجي

 
 الطيبينٍ المنى أف أستعيد )القدس( أرض 

 اللعينٍ  خى كالمسٍ  ارى الغاصب الغدٌ  كأميتى 
 كأعيد الحق لأليتاـ كالشعب الحزينٍ 

 

 سعيدان في الظالؿٍ  عندىا نبني لنا بيتان 
 من كرـك العنب الحلو شهيان كزالؿٍ 

 نصنع العمر ابتهاجان كانطالقان كاحتفاؿٍ 
 كتالؿٍ عندىا يخضر عشب كنخيل 

 

 ككفاء الحب أف تسمو نفوس العاشقينٍ 
 أنا ال أعرؼ غير النازحينٍ  دعك مني..

 وف الحجر الذاكم بأرضي جائعينٍ غيمض
 يعود الشعب رغم الغاصبينٍ أف  ذاؾ ىمي:

 

 بايااللئيم النذؿ يغتاؿ شبابي كصً 
 يلعق الجرح كيمشي فوؽ أشالء الضحايا

 خ يا كغدان دنيئان يا خطايايا لعهر المسٍ 
 كالبرايا نبذان  نبذتو األمم الحرةي 

 
 
 

                                                 
 .1968، كانون األول 27، السنة 12، اجلزء 29رللة األديب، ص  *
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 !؟رل أسكت عن ىضم حقوؽ الضعفاءً تأ
 !م كرصاص الغرباءً أترل أخشى عدكٌ 

 قي كدمائيك ينبض الثأر لهيبان في عر 
 ..كالغد )القدس( رجائي في غدو، كالنصر آتو 
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 *القمر العربي يشرؽ في زمن القهر
 عبد الكريم الناعم 

 
:  تسربى كجهيكى قلتي

 استفاؽ الفراتي 
 كبغداد ألقٍت إليو الجدائلٍ 

 ككانت دمشق على )قاسيوف( ترٌد الظهيرةٍ 
 تمد جناحان على غوطتيها

 نشر آخرى فوؽ )الجليٍل(..تك 
 تسربى كجهيكى كرخان 

 ذكرت الذم جاء باسم )المثنى( مساءن 
 تذٌكرت )دجلة( حين اعتنقنا
 فأكمض برؽه كفارٍت سنابلٍ 
 كعٌبأتي قلبي بغيم الجزيرةٍ 

 فكنت حكاية تلك الفصوؿٍ 
 احان على غوطتيهاكمدٍت دمشقي جن

 كآخر سافر صوب الجليلٍ 
 زمن قاتم كاف منذ اختالؽ األزاىير

 عن رغبة األرض
 منذ ابتداء الجراحً 

 
 

                                                 
 .1979، آذار 14، السنة 8رللة األقالم، العدد  *
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 *أـ القرل كبيت المقدس
 ىاركف ىاشم رشيد

 
 

ـٌ ) هي مػػػػػػػن أنشػػػػػػػدا (رلػالقيػػػػػػػ أ ػػػػػػػٍعدى  يػػػػػػػا سى
ـٌ ) ـٌ  (رلػالقيػػػػػػػػػػػػػ أ  هاالمػػػػػػػػػػػػػدائنً  كػيلػػػػػػػػػػػػػػ أ

 اريخ ي حػػػػػػػػط َّ رًحالػػػػػػػػوي ػفػػػػػػػػي بابػػػػػػػػًك التَّػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػ  (مكةي ػ)فػػػػػػػػػ ،"قػػػػػػػػػرأ"ا  لها مشػػػػػػػػػدكدةه ػكي
ػػػػػػلٍ  ،"قػػػػػػرأ"ا  أسػػػػػػمى كأغلػػػػػػى منػػػػػػزالن  كىى

 ػرآف ينػػػػػػػػػبضي قلبػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػارئ القيػػػػػػػػػ
 كًشػػػػػػػػػعابيها ضيءن "مكػػػػػػػػػة" ديكريىػػػػػػػػػاػكتيػػػػػػػػػ

 اريخي فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػفحاتوً ػكيسػػػػػػػػػػجلي التَّػػػػػػػػػػ
 كالهدايػػػػػػػػػػػػػػًة إنهػػػػػػػػػػػػػػا ةً بوٌ ػكطػػػػػػػػػػػػػػني النيػػػػػػػػػػػػػػ

 

 اإلسػػػػػػػػػػالـ ديػػػػػػػػػػني محبػػػػػػػػػػةو  ىػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػو
 كنبعيهػػػػػػػػػػا المؤمنػػػػػػػػػػاتً  ديػػػػػػػػػػني العقػػػػػػػػػػوؿ

 القانتػػػػػػػػػػاًت تسػػػػػػػػػػاميان ًب ديػػػػػػػػػػني القلػػػػػػػػػػو 
ػػػػػػػػػػػ  ةو لّْ منعطػػػػػػػػػػػفو ىينػػػػػػػػػػػا كثنيٌػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي كي

 اري العيػػػػػػػػػػػػػػػوفي فرائػػػػػػػػػػػػػػػعه اف تنػػػػػػػػػػػػػػػدأيٌػػػػػػػػػػػػػػػ
َـّ القػػػػػػػػػيرل)  ىيهػػػػػػػػاتى يبلػػػػػػػػغ شػػػػػػػػأكىا( أ
 مػػػػػػػػين مكانهػػػػػػػػاالبلػػػػػػػػد األ (أـ القػػػػػػػػػرل)

ػػػػػػػػػػػريفٍت بمػػػػػػػػػػػيالًد النَّ  ػػػػػػػػػػػشى  متٍ رّْ ػبػػػػػػػػػػػي ككي
ػػػػػػػريف ككعبػػػػػػػة  كزىػػػػػػػا بهػػػػػػػا الحػػػػػػػرـي الشَّ

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اػيػػػػػا سػػػػػعدى مىػػػػػٍن غنَّػػػػػ  ى بإسػػػػػمًك أك شػػػػػدى
 مولػػػػػػػػدا تٍ كعػػػػػػػػزٌ  يػػػػػػػػا قبلػػػػػػػػة ن شػىرىفػػػػػػػػػىتٍ 

 كجثػػػػػػػػػػػا بأعتػػػػػػػػػػػاًب الخػػػػػػػػػػػػيلوًد فخػيلػػػػػػػػػػػػّْدا
 ادبي كرىدٌ ػتػػػػػػػػػػػيصغي لمػػػػػػػػػػا حمػػػػػػػػػػلى النَّػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػ  دامػػػػػػػن قػػػػػػػارئ و يتلػػػػػػػو الكتػػػػػػػابى تهجُّ
 ٍد أرشػػػػػػػػػداػًصػػػػػػػػػدقان كإيمانػػػػػػػػػان بمػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػدلكيهلػػػػػػػػػلي البيشػػػػػػػػػ  راءي قػػػػػػػػػد الحى الهي
ػػػػػػػ  (أـ القػػػػػػػرل)  ٍت مىٍحتًػػػػػػػدازَّ مٍت كىعػػػػػػػري ػكى

 كالنػػػػػػػػَّدل كىطػػػػػػػني الرُّجولػػػػػػػة، كالكرامػػػػػػػًة،
 

 صػػػػػػدامق تصػػػػػػفو النفػػػػػػوسي بػػػػػػو كتسػػػػػػمو
، مػػػػػا ضىػػػػػلَّ الزَّمػػػػػافى  ا الفيػػػػػاضي  كمػػػػػا عىػػػػػدى

 دىاللمكرمػػػػػػػػػػػػػػػػاًت، تسػػػػػػػػػػػػػػػػابقان، كىتػػػػػػػػػػػػػػػػودُّ 
ػػػػػػػػػػػػ بىػػػػػػػػػػػػقه بأنفػػػػػػػػػػػػاس ً عى   دارَّ ػلوًد تػػػػػػػػػػػػػىو الخي

ػػػػػػػػػػوَّداًممػػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػاضى   بػػػػػػػػػػو الزَّمػػػػػػػػػػاف كجى
 كأبعػػػػػػػػػػػػدا فمػػػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػػػزَّ  ،المتطلعػػػػػػػػػػػػوفى 

 مػػػػػػػػا أقػػػػػػػػيم كأكجػػػػػػػػدا ،أعلػػػػػػػػى كأسػػػػػػػػمى
 بػػػػػػػػػػالوحي كالتنزيػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػزٍت محتػػػػػػػػػػدا

 فػػػػػػػػػػػرداللمسػػػػػػػػػػػلمين بهػػػػػػػػػػػا الخلػػػػػػػػػػػود ت
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َـّ القػػػػػػػػػيرل)  فػػػػػػػػي جانحيػػػػػػػػًك خوالػػػػػػػػده ( أ
 عػػػػػػػػػػػػػادى إلفكػػػػػػػػػػػػػوً  العػػػػػػػػػػػػػالمي الهمجػػػػػػػػػػػػػيُّ 

ـي إلػػػػى النُّػػػػعػػػػادى الظَّػػػػ  فوسً  كأغرقػػػػػتٍ ػػال
 صه فخػػػػػػػػذم مكانػػػػػػػػك، فالعػػػػػػػػداة ي تػػػػػػػػربُّ 

 كمىػػػػػػػٍن سػػػػػػػواًؾ لهديػػػػػػػوً  جمػػػػػػػحى الزَّمػػػػػػػاف
 ، مػػػػػا أطػػػػػل علػػػػػى الػػػػػدُّنىمنػػػػػذ الخليقػػػػػة

 عطيػػػػػػػػػػػًت أكػػػػػػػػػػػـر منػػػػػػػػػػػزؿ و كمكانػػػػػػػػػػػةو أ
 ا علػػػػػػػػػػى كعػػػػػػػػػػػدو كأنػػػػػػػػػػًت بشػػػػػػػػػػػيرهي ػإنَّػػػػػػػػػػ

 

 القػػػػػػػػػػدسي داميػػػػػػػػػػةي الجػػػػػػػػػػراحً  سػػػػػػػػػػجينةه 
 بي كدنسػػػػػػواسػػػػػػرل النػػػػػػػَّ جػػػػػػاركا علػػػػػػى م

ػػػعبي  ػػػعبي ،كالشَّ  فػػػي اإلسػػػارً مجاىػػػد  ،شى
 غاضػػػػػػػػػػبان  ،عػػػػػػػػػػارو  ، بالصَّػػػػػػػػػػدرً يلقػػػػػػػػػػاىمي 

 حى قلبػػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػلٌ  "اهلل أكبػػػػػػػػػػػػر"..
 حمػػػػػػػلى الجهػػػػػػػادى عقيػػػػػػػدة ن كسػػػػػػػما بهػػػػػػػا

 أٍف الرَّصػػػػػػػػػػػػػػػػػاصى ينوشػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ردَّه 
 ىنػػػا بعبيرىػػػا ىػػػا (مكػػػة) ،(القػػػدسً )فػػػي 
 كالرّْجػػاؿ أشػػاكسه  (مكػة) ،(لقػػدسً ا)فػي 

 "ك"أميػػػػػػػةه  ،ىينػػػػػػػا ؿي "ىاشػػػػػػػمى" ىػػػػػػػاأجيػػػػػػػا
 هي اإلسػػػػػػػالـى شػػػػػػػدكا بنػػػػػػػددكا ػمىػػػػػػػٍن كطَّػػػػػػػ
 ىػػديريىم( القػػدس الشَّػػريفً ) مػػا زاؿ فػػي

 التكػػػػػػػػابيًر الػػػػػػػػػَّتيب (ةمٌكػػػػػػػػ) أخػػػػػػػػت ايػػػػػػػػ
َـّ القػػػػػػػ)  تيمػػػػػػا أشػػػػػػوؽى القمػػػػػػم الػػػػػػػ (رلأ

 ترنػػػػػػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػػػػػػػًك عزيػػػػػػػػػػػػػػزة ن ككريمػػػػػػػػػػػػػػةن 

ػػػػػػػػػتى يعػػػػػػػػػودي بهػػػػػػػػػا الزَّمػػػػػػػػػافي م ػػػػػػػػػدَّداشى  جى
ػػػػدل ،فخػػػػذم مكانػػػػكً   أرجعيػػػػًو إلػػػػى الهي

 مىرُّداران كتػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػي الموبقػػػػػػػػػػػػاًت تػػػػػػػػػػػػػىنكُّ 
 البيضػػػػػػػػاء شيػػػػػػػػدّْم المقػػػػػػػػودايػػػػػػػػا مكػػػػػػػػة 

 ، أنقػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػوفي كأجػػػػػػػػػوداريدّْيػػػػػػػػػوً 
 كجػػػػػػػػوه كوجهػػػػػػػػًك مػػػػػػػػا أطػػػػػػػػل كال بػػػػػػػػدا

 ىبػػػػػػػػػػػًت أركع مػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػيمى كأكيجػػػػػػػػػػػداكىك 
 كلكػػػػػٍم كفيػػػػػت علػػػػػى الزَّمػػػػػاف المىوعػػػػػدا

 

 لمسػػػػػجداكالغاصػػػػػبوفى طػػػػػػىغوا كداسػػػػػوا ا
 داػري صيفّْػػػػػػػػػػبػٌ دسى العركبػػػػػػػػػػًة كالميكػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػ

لّْػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػُّغاة ى يىلقػػػػػػػػػػى ال  داػميصىػػػػػػػػػػابران ميتػىجى
 داىم بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمودًه متوقٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردٌ 

 مرعػػػػػػػػػػػػػدا ان إال بهػػػػػػػػػػػػػا، فمشػػػػػػػػػػػػػى قويٌػػػػػػػػػػػػػ
 داكعلػػػػػػػػى الجهػػػػػػػػاًد المسػػػػػػػػتميًت تػػػػػػػػػىعىوَّ 

 صَّدارى ػمىهمػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػىرىبَّصى غاصػػػػػػػػػػػبه كتىػػػػػػػػػػػ
 تدللميلتقػػػػػػػػػػػػػػى كالمنػػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػػػػػػػػػػديرًىا كا

ػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػٍم عػػػػػػػػػادو مػػػػػػػػػا ردٌ   رى كاعتػػػػػػػػػدلتجبػَّ
 لالصّْػػػػػػيدي مىػػػػػػٍن رفعػػػػػػوا الًعمػػػػػػادى الميفتػػػػػػد

ػػػػػػ  علػػػػػػى ًقمػػػػػػم ً  و عػػػػػػاؿ ػػػػػػداػالخي  لوًد ميمىجَّ
 داالمتػػػػػػػػػػػػػآمركفى لهػػػػػػػػػػػػػا كلىػػػػػػػػػػػػػٍن تػىتػػػػػػػػػػػػػػىهوٌ 

ػػػػػػػػػػػػػػل علوتػػػػػػػػػػػػػػػ  دىااألذافي كردٌ  كمػػػػػػػػػػػػػػا حىمى
 داجٌ تػػػػػػػػىوى  للقيػػػػػػػا تحػػػػػػػنٌ  (القػػػػػػػدسً ) فػػػػػػػي

 نصػػػػػػػػػػػػػػران قادمػػػػػػػػػػػػػػان كميؤكػػػػػػػػػػػػػػدا كتػػػػػػػػػػػػػػراؾ
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َـّ  يػػػػػػػػػػػػػػػا كتػػػػػػػػػػػػػػػود  هاػكػلّْػػػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػػػدائنً  أ
 يلتقػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػوتي المػػػػػػػػػػآذفي عاليػػػػػػػػػػان  أف

 سػػػػػػػػػػػػالفى عهػػػػػػػػػػػػدهلإلسػػػػػػػػػػػػالـ ً  كيػػػػػػػػػػػػردٌ 
َـّ القػػػػػػػػػػرل)  ران عفػػػػػػػػػػوى البيػػػػػػػػػػافً مقٌصػػػػػػػػػػ (أ

 بقين مػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػي الزَّمػػػػػػػػػػافي عزيػػػػػػػػػػزةػتىػػػػػػػػػػ
 

 أف تػػػػػػىجتلي الوجػػػػػوى الحبيػػػػػب المسػػػػػعدا
 فػػػػػي المسػػػػػجدين كأٍف يىطػػػػػػىوَّؼى مينشػػػػػدا
 كيعػػػػػػػػودي أعظػػػػػػػػمى مػػػػػػػػا يكػػػػػػػػوفي كأمجػػػػػػػػدا

 داالمنشػػػػػوًد مجػػػػػدان سيػػػػػؤدعىػػػػػٍن شػػػػػأكًؾ 
 داػكيىظػػػػػػػػػػػلُّ إسػػػػػػػػػػػمًك غاليػػػػػػػػػػػان  كمخلَّػػػػػػػػػػػ
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 *يا قدس ةه .. عربيٌ ةه عربيٌ 
 ىاركف ىاشم رشيد

 
 

يػػػػػػػػػػػػػا   ريكاقػػػػػػػػػػػػػدسي مهمػػػػػػػػػػػػػا دىبٌػػػػػػػػػػػػػػعربيػػػػػػػػػػػػػة ه
 كيػػػػػػػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػػػػػػػآذف تيسػػػػػػػػػػػػػػػتبى  ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 نبضػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه إال علػػػػػػػػػػػػػػػػػىمػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػة،عر 
 ةي ًشػػػػػػػػػػػػػػرعةو كأيٌػػػػػػػػػػػػػػ ؟مػػػػػػػػػػػػػػاذا ييػػػػػػػػػػػػػػراد بنػػػػػػػػػػػػػػا

 كأمُّ خرافػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ؟مػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا ييػػػػػػػػػػػػػػػػػرادي بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 تػػػػػػػػػػػػػدان .. محٍ أرضػػػػػػػػػػػػػان.. سػػػػػػػػػػػػػماءن  ،ه عربيػػػػػػػػػػػػػة
 به صػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػا دىؽَّ بابػػػػػػػػػػػػػػػك غا ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػةه 
ػػػػػػػػػػػػاكلوا فػػػػػػػػػػػػي حملػػػػػػػػػػػػةو  ،عربيػػػػػػػػػػػػةه   قػػػػػػػػػػػػد حى

 جػػػػػاؤكًؾ ًمػػػػػٍن أقصػػػػػى الػػػػػدُّنى فػػػػػي ىجمػػػػػةو 
 فوقفػػػػػػػػػػػًت فػػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػػًو الغيػػػػػػػػػػػزاًة عزيػػػػػػػػػػػزةن 

ػػػػػػػػػػػمي  ؟وفى أيػػػػػػػػػػػنى الٌصػػػػػػػػػػػليبيٌ   كقىػػػػػػػػػػػدٍ  ؟أيػػػػػػػػػػػنى ىي
 كانطػػػػػػػػػػوٍت صىفحاتػػػػػػػػػػػيهم ،ظلٌػػػػػػػػػػوا طػػػػػػػػػػويالن 

 عػػػػػػػػػػػػادكا مػػػػػػػػػػػػرةن أخػػػػػػػػػػػػرل كمػػػػػػػػػػػػاكاليػػػػػػػػػػػػـو 
 جػػػػػػػػػػػػاؤكا "يهػػػػػػػػػػػػوذا" خلفهػػػػػػػػػػػػم كأمػػػػػػػػػػػػامهم 

 رةو لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكٌ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحالـو 
ػػػػػػػػػػػٍم يحلمػػػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػػػأٍف تضػػػػػػػػػػػيعى معػػػػػػػػػػػالمه   ىي

.. ك  ـي أنػػػػػػػػػػػػػًت منػػػػػػػػػػػػػارهي ىيهػػػػػػػػػػػػػاتى  اإلسػػػػػػػػػػػػػال
 ؟غيػػػػػرً اسػػػػػمًك يػػػػػا تيػػػػػرل مػػػػػن (مكػػػػػةه )مػػػػػا 

 

 ركا كتنٌكػػػػػػ ،كاأكىيٌػػػػػػ ،لػػػػػػك فػػػػػػي الخفػػػػػػاء
 نبػػػػػػري كيػػػػػػف الم  ؟كيػػػػػػفى القبػػػػػػابي تيبػػػػػػاحي 

 كبري ػأبػػػػػػػػػوابً  مسػػػػػػػػػجدًؾ الطػػػػػػػػػػٌهور تيػػػػػػػػػ
 ؟تىرضػػػػػػى بػػػػػػأف يىخػػػػػػزل الجهػػػػػػادي كييقهػػػػػػري 

 ؟كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػيراهي ييػػػػػػػػػدبػَّري  ؟يفرضػػػػػػػػػوفى مػػػػػػػػػا 
 

 عيمػػػػػػػػػػػػػران كتاريخػػػػػػػػػػػػػان ييضػػػػػػػػػػػػػيءي كييزىػػػػػػػػػػػػػري 
 الًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي األكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى لٍ إال كزى 

 محمومػػػػػػػػػػػةو يومػػػػػػػػػػػان كعنػػػػػػػػػػػًك تقهقػػػػػػػػػػػركا
 ةو كتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفوا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآزركاىمجيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػركا كصػػػػػػػمدًت فانػػػػػػػدحرى الغػػػػػػػػيزاةي   تكسَّ
 هػػػػػػػػػػمي كجػػػػػػػػػػوده ييػػػػػػػػػػذكىري لى  ذىىبػػػػػػػػػػوا فمػػػػػػػػػػا

 كتمٌزقػػػػػػػػٍت كمشػػػػػػػػٍت عليهػػػػػػػػا األعصػػػػػػػػري 
 برايػػػػػػػػػاًت الٌضػػػػػػػػػالؿً  تسػػػػػػػػػتَّركا جػػػػػػػػػاؤكا

 و بفريػػػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػيع تنكػػػػػػػػػػػركاكبػػػػػػػػػػػ
 كضػػػػػػػػػلَّ المقتفػػػػػػػػػي كالمصػػػػػػػػػدري  ضىػػػػػػػػػٌلوا

ػػػػػػػػري  يػّْ  لػػػػػػػػكً  شػػػػػػػػادىا شػػػػػػػػعبه عظػػػػػػػػيمي خى
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػواؤه كالملتقػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالمىحشػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

 (؟األزىػػػػري ) مػػػػا ؟دكنػػػػػيو (المدينػػػػةي ) أك مػػػػا

                                                 
 .2009 ات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشقمنشور  ،12ص رشيد، ىارون ىاشم، ديوان "الصوت والصدى"،  *
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 كغيػػػػػػػػػػػر رحابػػػػػػػػػػػوً  مػػػػػػػػػػػٍن غيػػػػػػػػػػػرً "أقصػػػػػػػػػػػاًؾ"
 أذانػػػػػػػػػػيها ىػػػػػػػػػل يىحػػػػػػػػػلُّ  ؟كيػػػػػػػػػفى المػػػػػػػػػآذفي 

 العركبػػػػػػػػػػػػػةي ال تيطػػػػػػػػػػػػػأط  رأسػػػػػػػػػػػػػهاكيػػػػػػػػػػػػػف  
 هورىاكبأيٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػق تػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 أركانهػػػػػػػػػػػػػػػا كطَّػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ  فيػػػػػػػػػػػػػػػكً العركبػػػػػػػػػػػػػػػةي  
 

 مػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػن رملػػػػػػػػػػػةو  عربيػػػػػػػػػػػةه يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدسي 
 ضيهابفػػػػػػػػػػػأثرل نػػػػػػػػػػػػ دىمينػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػرل فيهػػػػػػػػػػػا
 نبتهػػػػػػػػػػػػافرعػػػػػػػػػػػػرعى دىمينػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػرل فيهػػػػػػػػػػػػا 

 ناا كمماتػػػػػػػػػػػػػنيػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػدسي أنػػػػػػػػػػػػت حياتػػػػػػػػػػػػػ
 ا ألجلػػػػػػػػػػػًك كػػػػػػػػػػابران عػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػابر و ضػػػػػػػػػػنخي 

 استشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهدكاآالؼي الرّْجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ً  ،آالؼي 
ػػػػػػػػػػػػػػك بالعركبػػػػػػػػػػػػػػًة شػػػػػػػػػػػػػػامخان  ليظػػػػػػػػػػػػػػلَّ   كجهي

 ناصػػػػػػػػػػوتي  رفػػػػػػػػػػي جبػػػػػػػػػػلً  المكبٌػػػػػػػػػػ لظىػػػػػػػػػػلي 
 

 عربيػػػػػػػػػػة ه يػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػدس حتػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػو بغػػػػػػػػػػى
  مهمػػػػػػػػػػػػػػػا تحيػػػػػػػػػػػػػػػكي أصػػػػػػػػػػػػػػػابعه  ه ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػة
 ميغػػػػػػػػػػػػػػػػػامره   مهمػػػػػػػػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  ه ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 لوف كيفتػػػػػػػػػػػػػػػرمهمػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػوؿي القػػػػػػػػػػػػػػػائم
 عىلَّمًتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفَّ الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ،ه عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 كبأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـً  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهً 
 مهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؤنا ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 تاريخػػػػػػػػػػػػػػػًك العربػػػػػػػػػػػػػػػي يبقػػػػػػػػػػػػػػػى خالػػػػػػػػػػػػػػػدان  
 أىلػػػػػػػػػػػػػػػػي ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾى بصػػػػػػػػػػػػػػػػبرىمٍ  ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 طويػػػػػػػػػػػػػػػػله مرعػػػػػػػػػػػػػػػػبه  نػػػػػػػػػػػػػػػػادكا كلػػػػػػػػػػػػػػػػيلهمي 

 ؟دري كيػػػػػف تيقػػػػػ  ؟فى الٌصػػػػػالةي تجػػػػػوزي كيػػػػػ
 ؟كييؤسػػػػػػػػري  كالمسػػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػػى ييغػػػػػػػػلٌ 

 ؟ري كأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداسه لهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تتفطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،ذالن 
 ك كيقهػػػػػػػػػػػػػػري حتػػػػػػػػػػػػػػى ييػػػػػػػػػػػػػػدمّْرؾ العػػػػػػػػػػػػػػد

ػػػػػػػػػأي  ،ً فػػػػػػػػػأقيم بيػػػػػػػػػته فيػػػػػػػػػك  سى ًمنبػػػػػػػػػري سّْ
 

 إال كضػػػػػػػػػػػػػػػػمَّخها الزٌكػػػػػػػػػػػػػػػػي األطهػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 أحالهػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػوران يضػػػػػػػػػػػػػػيءي كيبهػػػػػػػػػػػػػػري ك 

 كيينػػػػػػػػػػػػػػػوّْري ييشػػػػػػػػػػػػػػػرؽ رائعػػػػػػػػػػػػػػػان  بػػػػػػػػػػػػػػػالحقٌ 
 نكري ػكنيػػػػػػػ ػستهافي نيػػػػػػػ مػػػػػػػن غيػػػػػػػر كجهػػػػػػػكً 
ػػػػػػػا نًكػػػػػػػلُّ ىػػػػػػػوؿ الجهػػػػػػػاًد   حسري كنػػػػػػػػ فمى

 شػػػػػػػػػػػػػػري لتظػػػػػػػػػػػػػلَّ رايتػػػػػػػػػػػػػػيكً العزيػػػػػػػػػػػػػزة تػينٍ 
 يزىػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػٌدنيا يتيػػػػػػػػػو كيفخػػػػػػػػػري 
 يعلػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػواتهم كيكبػػػػػػػػػػػػػري 

 

 فحػػػػػػػػشى المسػػػػػػػػتعمري كأ البػػػػػػػػاغي العتػػػػػػػػيٌ 
 كينسػػػػػػجي أغبػػػػػػري رٍّ فػػػػػػي الليػػػػػػلً  مػػػػػػن شػػػػػػ

ػػػػػػري   كيحيػػػػػػدي عػػػػػػن دربً  الصَّػػػػػػوابً كيفجي
 متحػػػػػػػػػػػذلق ه كيشػػػػػػػػػػػيعي عنػػػػػػػػػػػًك ميػػػػػػػػػػػزٌكري 
ػػػػػػػػ  ري دربه إلػػػػػػػػى الحػػػػػػػػٌق السػػػػػػػػليبً كمىعبػى
 ري حرٌ ػاألكطػػػػػػػػػافي مػػػػػػػػػن ذؿّْ الػػػػػػػػػدخيل تيػػػػػػػػػ

 العاليػػػػػػػػػػػػاًت كأكثػػػػػػػػػػػػركا المسػػػػػػػػػػػػتوطنات
 ري بىٌشػػػػػػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػػػػػػدان بآيػػػػػػػػػػػػػػػات الًفػػػػػػػػػػػػػػػداء يػي 

 حملػػػػػػػػػوا اللػػػػػػػػػواءى ككبَّػػػػػػػػػركا كصيػػػػػػػػػمودىم
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كالغاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوفى  بُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرحىكُّ  مه كتػىجى
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 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا كأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي األذ ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
ػػػػػػػػػػػػػػػره ) ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػةه   ببابػػػػػػػػػػػػػػػًك كاقػػػػػػػػػػػػػػػفه  (عيمى

  حىولػػػػػػػػػػػػوي  ي ( كالٌصػػػػػػػػػػػػحابةك)أبػػػػػػػػػػػػو عبيػػػػػػػػػػػػدةى 
 رايػػػػػػػػػػػة حملػػػػػػػػػػػوا إليػػػػػػػػػػػًك العػػػػػػػػػػػدؿى أرفػػػػػػػػػػػعى 

 كأتػػػػػػػػػػػػػػوًؾ بػػػػػػػػػػػػػػاألمًن األمػػػػػػػػػػػػػػين ككطػػػػػػػػػػػػػػدكا
 

 قبلػػػػػػػػػػػػػػػةو  أكؿى  ،يػػػػػػػػػػػػػػػا ثالػػػػػػػػػػػػػػػثى الحػػػػػػػػػػػػػػػرمينً 
 وًد بعهػػػػػػػػػػػػػػػػدةو كتػػػػػػػػػػػػػػػػرل تفػػػػػػػػػػػػػػػػرطي بػػػػػػػػػػػػػػػػالعه

 كتراثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّرت تاريخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ىلػػػػػػػػػدسي يػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػنى النبيػػػػػػػػػين األي قػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػا

 طػػػػػػػنى الرّْجػػػػػػػاًؿ أشاكسػػػػػػػان يػػػػػػػا قػػػػػػػػيديس يػػػػػػػا ك 
 مهمػػػػػػػػػػػػػػػا تكالبػػػػػػػػػػػػػػػٍت العػػػػػػػػػػػػػػػدل ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 

 إذا بهػػػػػػػػػػػػمي  قػػػػػػػػػػػػدسي أنػػػػػػػػػػػػًت كفيلػػػػػػػػػػػػةه يػػػػػػػػػػػػا 
 أتػػػػػػػػوؾ مػػػػػػػػن كػػػػػػػػلّْ الػػػػػػػػدُّنى ،أيػػػػػػػػن الغػػػػػػػػزاةي 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػوا كالشػػػػػػػػػػػػػػػػر ألويػػػػػػػػػػػػػػػػة ه لهػػػػػػػػػػػػػػػػمكتجمٌ 
 ود يشػػػػػػػػػمخ صػػػػػػػػػامدان ػزمنػػػػػػػػػان كأنػػػػػػػػػت الطَّػػػػػػػػػ

 ًس أمػػػػػػػػػػػػػةو حتػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػألأل نجػػػػػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػػػػػار 
يًن( ييشػػػػػػػػرعي سػػػػػػػػيفوكبػػػػػػػػدا )صػػػػػػػػالحي الػػػػػػػػ  دّْ

 السػػػػػػػػػػػالـ كمرحبػػػػػػػػػػػان  دسلبيػػػػػػػػػػػًك يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػ
 ـه فػػػػػػػػػػػػػػػإذا حصػػػػػػػػػػػػػػػوف الغاصػػػػػػػػػػػػػػػبين تهػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 

 ة خلفهػػػػػػػػػػػػػمركا كأذيػػػػػػػػػػػػػاؿي الهزيمػػػػػػػػػػػػػًحػػػػػػػػػػػػػدي 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػادى مػػػػػػػػػػػػػػػػنهم شػػػػػػػػػػػػػػػػارده أك كارده 

 كالمعػػػػػػػػػػػراجي فوقػػػػػػػػػػػك مشػػػػػػػػػػػرعه  ،كبقيػػػػػػػػػػػتً 
 خصه كاألنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا (ده محٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)ك

 غتػػػػػػػػػػػػاؿي أمػػػػػػػػػػػػػنهم الحبيػػػػػػػػػػػػبى كتقبػػػػػػػػػػػػػري ت
 علػػػػػػػػى التػػػػػػػػاريخ فيػػػػػػػػًك كيػػػػػػػػأمري  يييملػػػػػػػػ

 القرآفً فيػػػػػػػػػػػًك تجمهػػػػػػػػػػػركابػػػػػػػػػػػ ،بػػػػػػػػػػػاهللً 
 تبقػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػاف كتعمػػػػػػػػػػري 

 بػَّري اًب ييػػػػػػػػػػػػدى حكمػػػػػػػػػػػػان بآيػػػػػػػػػػػػاًت الكتػػػػػػػػػػػػ
 

 ؟تػػػػػػػػػرل نهػػػػػػػػػوفي كنٍصػػػػػػػػػغيري  ،للمسػػػػػػػػػلمينً 
 ؟كرّْري كتػػػػػػػػػػػػػػػػ عيمريػػػػػػػػػػػػػػػةو تػػػػػػػػػػػػػػػركم لنػػػػػػػػػػػػػػػا

 ري نوٌ كال تػػػػػػػػػػػػػزاؿي تػػػػػػػػػػػػػػ عبػػػػػػػػػػػػػرى العصػػػػػػػػػػػػػور
نيا الضػػػػػػي ػػػػػػركا اءى حملػػػػػػوا إلػػػػػػى الػػػػػػدُّ  كبشَّ

 كأنػػػػػػػػػػذركا األبػػػػػػػػػػيّْ  ذادكا عػػػػػػػػػػن الحػػػػػػػػػػق
 ري كتػػػػػػػػػػػػػاهى الظػػػػػػػػػػػػػالم الميتجبٌػػػػػػػػػػػػػػ عىسػػػػػػػػػػػػػفان 

 

 ركاالمنجػػػػػػػػػدكف تعػػػػػػػػػػذٌ  ،عػػػػػػػػػزَّ الرّْجػػػػػػػػػاؿي 
 ك كأبحػػػػػػػػػركاحشػػػػػػػػػدكا سػػػػػػػػػفائنهم إليػػػػػػػػػ
 عسػػػػكركا ،واػفػػػي بابػػػًك الموصػػػػود حطُّػػػ

 ري كيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ ىم ىم كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردٌ 
 ري فػػػػػػػػػػػػي حيلكػػػػػػػػػػػػًة الظلمػػػػػػػػػػػػاء راحى ينػػػػػػػػػػػػوٌ 

 ري صػػػػػػػػػػػػػػػػرخة ه تتفٌجػػػػػػػػػػػػػػػػ "اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػرك"
 ري ن ال ينفيػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػل مىػػػػػػػػػػػك ك  ،اتً يىػػػػػػػػػػػبالعادً 

 ري تبعثػيػػػػػػػػػػػػػػػػكإذا حشػػػػػػػػػػػػػػػػودي الػػػػػػػػػػػػػػػػٌدارعين 
 كبمثػػػػػػػػًل مػػػػػػػػا جػػػػػػػػاؤكا إليػػػػػػػػًك تقهقػػػػػػػػركا

 ركامىػػػػػػػػػػػػػرَّ الزمػػػػػػػػػػػػػافي علػػػػػػػػػػػػػيهمي كتحٌجػػػػػػػػػػػػػ
 أعالميػػػػػػػػػػػػوي يحنػػػػػػػػػػػػو عليػػػػػػػػػػػػًك كيسػػػػػػػػػػػػهري 

 األطهػػػػػػػػػػري  راؽالبيػػػػػػػػػػك  ،أبصػػػػػػػػػػارىم لػػػػػػػػػػكً 
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 قان تشػػػػػػػػوٌ يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدسي ميػػػػػػػػذ أسػػػػػػػػرل النَّبػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػ  ماًء جميعهػػػػػػػػػايػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدسي أبػػػػػػػػػوابي السَّ

 

 مػػػػػػػػػػػػػاذا نقػػػػػػػػػػػػػوؿي غػػػػػػػػػػػػػدان ألجيػػػػػػػػػػػػػاؿو لنػػػػػػػػػػػػػا 
 سػػػػػػػػػػػتٍ ا مػػػػػػػػػػػا دينّْ مػػػػػػػػػػػاذا نقػػػػػػػػػػػوؿي لهػػػػػػػػػػػم إذ

امػػػػػػػػػػػػػػػػاتي  كإذا  اليهػػػػػػػػػػػػػػػػود تحكمػػػػػػػػػػػػػػػػوا  حىخى
 هىٌدمتٍ كإذا أبيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسنا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كإذا العركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي لملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أذيالهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 رلػأـ يػػػػػػػػا تيػػػػػػػػ ؟أسػػػػػػػػامعه  ،كطنػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػري 
 عركبتػػػػػػػػػػػػي كأركمتػػػػػػػػػػػػي ،كطنػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػري 

 كجههػػػػػػػاالقػػػػػػػدسي ييسػػػػػػػبى  القػػػػػػػدسي كيػػػػػػػفى 
ػػػػػػػػػدنا بمػػػػػػػػػا   زلنػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػا ،سػػػػػػػػػطعنااجي

ػػػػػػػػإنٌػػػػػػػػ  نا فػػػػػػػػي القػػػػػػػػدًس فػػػػػػػػوؽ جبالهػػػػػػػػاػػا ىي
 نػػػػػػػػػدعوؾى يػػػػػػػػػا كطػػػػػػػػػنى العركبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػانتفض

 

ػػػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػػػٍن قائػػػػػػػػػػػلو  يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدسي كى  عربيػػػػػػػػػػػة ه
يػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػدسي أطلقهػػػػػػػػػػػػا األي   لػػػػػػػػػػػػىعربيػػػػػػػػػػػػة ه

 حتػػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػو حشػػػػػػػػػػػدكا علػػػػػػػػػػػى ،عربيػػػػػػػػػػةه 
 ولػحتػػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػػو أقػػػػػػػػػػػول القيػػػػػػػػػػػ ،ربيػػػػػػػػػػػةه ع

يػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػدسي   علػػػػػػػػػػػى مخطػػػػػػػػػػػوطه  ،عربيػػػػػػػػػػػة ه
 عتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى  "اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر" ،عربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  

 تبقػػػػػػػػػػػػػينى مػػػػػػػػػػػػػا بىقػػػػػػػػػػػػػي الزَّمػػػػػػػػػػػػػافي عزيػػػػػػػػػػػػػزةن 
 

 ري تػػػػػػػػػينوٌ ك لػػػػػػػػًك كالػػػػػػػػدُّنى بػػػػػػػػًك تهتػػػػػػػػدم 
 بهري البػػػػػػاىي تػػػػػػػيضيءي كتػػػػػػػفػػػػػػي سػػػػػػقفك 

 

 ؟فػػػػػػي الغيػػػػػػًب ترتقػػػػػػبي النَّهػػػػػػارى كتنظػػػػػػري 
ػػػػػػػػػنا كمشػػػػػػػػػى عليهػػػػػػػػػا المينكػػػػػػػػػري   ؟أقداسي

 كسىػيطركا في المسجًد األقصى الحبيب
 كىديػػػػػػػػػػػػػػسى الًمنبػػػػػػػػػػػػػػري  كأًذؿَّ مىسػػػػػػػػػػػػػػجدنا

ػػػػػػهابي المقمػػػػػػري  كتقهقػػػػػػرتٍ   كىػػػػػػول الشّْ
 

 ؟أثري ػصيػػػػػػػػػػػػػػػمٍَّت بػػػػػػػػػػػػػػػكى اآلذافي ال تتىػػػػػػػػػػػػػػػ
 ري صػاتػػػػػػػػػػػػػٍت مهػػػػػػػػػػػػػددةن كأنػػػػػػػػػػػػػتى ميقىػػػػػػػػػػػػػب

 ؟تفجري ػظلُّ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػمتو كال نػػػػػػػػػػػكنىػػػػػػػػػػ
 ري ػهور نػػػػػػػيسىطّْ فػػػػػػي القػػػػػػدًس بالػػػػػػدَّـً الطَّػػػػػػ

 عسكري ػككىاًدىػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػدى الزَّمػػػػػػػػػػػػاف نيػػػػػػػػػػػػ
 ك فالعػػػػػػػػداةي تجبػػػػػػػػركاكاضػػػػػػػػرٍب بسػػػػػػػػيف

 

 كًدمػػػػػػػػػػػػػػػػاؤه تتفجػػػػػػػػػػػػػػػػري  الهاػقػػػػػػػػػػػػػػػػٍد قىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ركاحملػػػػػػػػػوا األمانػػػػػػػػػةى مخلصػػػػػػػػػين ككبٌػػػػػػػػػ

 فػػػػػػػػػػػػػػػال نتقهقػػػػػػػػػػػػػػػري  أبوابػػػػػػػػػػػػػػػًك الػػػػػػػػػػػػػػػدُّنيا
 نحػػػني األخطػػػري  ،زىعمػػػت فػػػنحني الحسػػػمي 

 ري الحػػػػػػػػػرؼي الكػػػػػػػػػريمي مسػػػػػػػػػطٌ كجناتػػػػػػػػػًك 
ػػػػػػػػػامخاًت ك   ذري نٍ ػتيػػػػػػػػػًقمػػػػػػػػػمى الجبػػػػػػػػػاًؿ الشَّ

ػػػػػػػػاكلوا أك دىبَّػػػػػػػػركا  يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدسي مهمػػػػػػػػا حى
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 *صرخة األقصى
 ىاركف ىاشم رشيد

 

ـي   المىسػػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػػى يبػػػػػػػػاحي كييهػػػػػػػػدى
 المىسػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػى يػػػػػػػدكري بسػػػػػػػاحوً 
 المىسػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػى علػػػػػػػى أفواىنػػػػػػػا
 كىقصػػػػػػػػػػػػػائده رىنػىانػػػػػػػػػػػػػػىةه نهػػػػػػػػػػػػػذم بهػػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػي كلماتًنػػػػػػػػاك  المىسػػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػػى
 رجػػػػػػػعي ىيتاًفنػػػػػػػا فػػػػػػػػىعلى األثيػػػػػػػر يىظػػػػػػػػل

 لّْ عاصػػػػػػػػػمةو لنػػػػػػػػػاكبإسػػػػػػػػػمًو فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػو ثالػػػػػػػػػثي الحػػػػػػػػػرمينً   ةو أكؿي ًقبلػػػػػػػػػػ ،ىي

 كىيىظػػػػػػػػػػػػلُّ فػػػػػػػػػػػػي أفواًىنػػػػػػػػػػػػا ترديػػػػػػػػػػػػديىا
 

 هاػيقوليػػػػػػػ ،المىسػػػػػػػجدي األقصػػػػػػػى أبػػػػػػػيحى 
ػػػػػػػو ثالػػػػػػػثي ا  لحػػػػػػػرميًن فػػػػػػػي بىاحاتًػػػػػػػًو ىي
ػػػػػػػػػػػجُّوا ًكبػػػػػػػػػػػرى دىاسػػػػػػػػػػػوا طػػػػػػػػػػػػ  هي هارتو كشى
ػػػػػٍل تسػػػػػمعوفى   تقػػػػػوؿي فيػػػػػو حجػػػػػارهي  ؟ىى
ػػػػػػٍل تسػػػػػػمعوفى  ػػػػػػٍل رأيػػػػػػتم أىلنػػػػػػا ؟ىى  كىى

 أرأيػػػػػػتمي مػػػػػػٍن عيٍمػػػػػػًق أعمػػػػػػاًؽ األسػػػػػػى
 تي تسػػػػػارعتٍ كيػػػػػفى الصُّػػػػػدكري العاريػػػػػا

 د انتضػػػػػػػػػػػػواأرأيػػػػػػػػػػػػتمي أطفالنػػػػػػػػػػػػا كىقػػػػػػػػػػػػػ
 أرأيػػػػػػػػػػػػػػتمي امػػػػػػػػػػػػػػرأةن تمػػػػػػػػػػػػػػدي ذراعهػػػػػػػػػػػػػػا

 

 

 غػػػػػػػػػػاؼو يحليػػػػػػػػػػمي  كالعػػػػػػػػػػالمي العربػػػػػػػػػػيُّ 
 دركفى كييظلػػػػػػػػػػػػػػػػىمي اآلثمػػػػػػػػػػػػػػػوفى الغػػػػػػػػػػػػػػػا

 يينظػػػػػػػػػػػػػىمي  دهي كشػػػػػػػػػػػػعره ردّْ ػػمه نيػػػػػػػػػػػػنػىغىػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػمي ره كتػىألُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػته كتػىحىسُّ

 ـي صرتًو كعىهػػػػػػػػػػػػده ييبػػػػػػػػػػػػرى ػكعػػػػػػػػػػػػده بنىػػػػػػػػػػػػ
 مًغمي كاألغنيػػػػػػػػػػػػاتي الرَّائعػػػػػػػػػػػػاتي تػيغػػػػػػػػػػػػػ

ـي كمىوسػػػػػػػػػػمي   حٍشػػػػػػػػػػده كمػػػػػػػػػػؤتمره ييقػػػػػػػػػػا
 مي ػللمسػػػػػػػػػػػػػػلمينى نقػيولػػػػػػػػػػػػػػػيها كنػيسلّْػػػػػػػػػػػػػػ

 كإذا دعػػػػػا الػػػػػدَّاعي نػػػػػػىًذؿُّ كنػيحجػػػػػػًمي 
 

ػػػػػػػػػمي  شػػػػػػػػػعبه يقاتػػػػػػػػػلي ال يمػػػػػػػػػلُّ   كيىهجي
ػػػػػػدى البيغػػػػػػاةي جيمػػػػػػوعىهٍم كتػػػػػػػ  مواقدٌ حىشى

 مواػكىعىلػػػػػػػػوا علػػػػػػػػى ًمحرابػػػػػػػػػًو كتػىسنَّػػػػػػػػ
ػػػػػٍل تسػػػػػمعوف  فهمي تستػػػػػػ ،وليهاتػىقػػػػػػ ؟ىى

 ؟فػػي القػػدًس عيػػزالن بالحجػػارة أقػػدىموا
 ؟كيػػػػفى الييتػػػػػَّمي   ؟كيػػػفى النػػػػػّْساءي كثػػػػبنى 

 ؟ـي ز ر للمػػػػػػػػوًت غاضػػػػػػػػبةن تمػػػػػػػػوجي كتػػػػػػػػػ
 ؟حَّمواعػػػػػػزـى الرّْجػػػػػػاًؿ كغػػػػػػامركا كتػػػػػػػىقى 

 ؟جيمي ر عػػػػػػزالءى تػػػػػػػىرمي الغاصػػػػػػبينى كتػػػػػػػ

                                                 
 .2009 ، دمشقمنشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ، 32ص رشيد، ىارون ىاشم، ديوان "الصوت والصدى"،  *
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 هاىػػػػػػػػا أف الرَّصػػػػػػػػاصى يىحوطػػػػػػػػػمىػػػػػػػػا رىد
ابىهػػػػػػػػػػػػان   أرأيػػػػػػػػػػػػتمي كيػػػػػػػػػػػػفى اإلبػػػػػػػػػػػػاءي ميجى

 ٍت لظػػػػػػىن نػػػػػػػى أرأيػػػػػػتمي أرضػػػػػػان بهػػػػػػم شيحً 
 ٍد ليقنػػػػػػيواكسػػػػػمعتمي الػػػػػدَّرسى الػػػػػػذم قػػػػػػ

 رهً كرأيػػػػػػػػػػػػتمي كيػػػػػػػػػػػػفى األسػػػػػػػػػػػػيري بأسػػػػػػػػػػػػ
 الن ػكيػػػػػػػػػػفى األسػػػػػػػػػػيري مقيػػػػػػػػػػدان كميكبَّػػػػػػػػػػ
 ممتخػػػػػػػػػاذلوفى كأنػػػػػػػػػػها ليسػػػػػػػػػٍت لػىكػػػػػػػػػػ

 

  ؟مػػػػػػاذا أصػػػػػػابى إبػػػػػػاءكمٍ  ؟مػػػػػػا بػػػػػػالكمٍ 
 كيػػػػػػػفى األذافي يكػػػػػػػوفي فػػػػػػػي آذانكػػػػػػػمٍ 
 كيػػػػفى الػػػػدُّعاء يكػػػػوفي فػػػػي أفػػػػواىكمٍ 

 ًشػػػػػػػػػػػػػرعىةو كبػػػػػػػػػػػػػأم أعػػػػػػػػػػػػػراؼو كأيػػػػػػػػػػػػػًة 
 أيػػػػػػػػػػػػػدينا علػػػػػػػػػػػػى أكباًدنػػػػػػػػػػػػػا كتظػػػػػػػػػػػػل

 غػػػدا كيػػػفى الصػػػالةي تجػػػوزي كاألقصػػػى
 

 نامػػػػػػػػٍت بهػػػػػػػػػمٍ  تػػػػػػػػػػيراىيمي  ،الميسػػػػػػػػلموفى 
 ألػػػػػػػػػيسى ىػػػػػػػػػذا بيػػػػػػػػػتهمٍ  ،الميسػػػػػػػػػلموفى 

 ري لػػػػػػػػم يػػػػػػػػزؿٍ لػػػػػػػػيسى ىػػػػػػػػذا كالمكبٌػػػػػػػػػأكى 
 لػػػػػػػػٍم يىًشػػػػػػػػٍد أجػػػػػػػػدادىم أمجػػػػػػػػادىىمأكى 
 مػػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػػةي نبضػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػن ديػػػػػػػػػنهم أكى 

 ىمككيػػػػػػػػفى تهػػػػػػػػدأ نػػػػػػػػار  ،الميسػػػػػػػػلموفى 
 بػػػػػػػػػػػأنهمٍ  كمػػػػػػػػػػػا أظػػػػػػػػػػػن ،الميسػػػػػػػػػػػلموفى 

ػػػػػػػرًعها  فعقيػػػػػػػدةي اإلسػػػػػػػالـ مػػػػػػػا فػػػػػػػي شى
 

تَّػػػػػػػػػػ  مي ػكالمػػػػػػػػػػوتي فيػػػػػػػػػػًو مىؤكػػػػػػػػػػده كىمحى
ـي   ؟بالكبريػػػػػػػػػػػػػػػاًء ميقػػػػػػػػػػػػػػػاتالن ال ييهػػػػػػػػػػػػػػػزى

ـي  تػىرتػػػػػػػػػىجُّ  ٍمًد  ؟فػػػػػػػػي أقػػػػػػػػدامهٍم كتػػػػػػػػػيدى
 ؟ًلجموعنػػػػػػػا بصػػػػػػػمودىم أك عىلػػػػػػػػَّموا
 ؟مي يػػػػػا إخػػػػػوةى اإلسػػػػػالـ أقػػػػػول ًمنكػػػػػػ

ػػػػػػػػم العيػػػػػػػػداةى الغاصػػػػػػػػبينى   كأنػػػػػػػػتمي  ،رىجى
 يعنػػػػػيكمي دس ال ككػػػػػأفى مىػػػػػا فػػػػػي القػػػػػػ

 

ـي   ؟كبػػػػػػػػػػأم داىيػػػػػػػػػػةو ييػػػػػػػػػػداس كييػػػػػػػػػػػرد
 ؟حيلػػػػػػػػوان كأقصػػػػػػػػاكٍم يهػػػػػػػػافي كيػػػػػػػػرجمي 

 ؟لجىمي فػػػػػػػػػػواهي المػػػػػػػػػػآذًف تػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػاؽو كأ
 ؟ييغتػػػػػػػػػػاؿي إيمػػػػػػػػػػافه كيقتػػػػػػػػػػلي ميسػػػػػػػػػػًلمي 

 ؟رًحمي الضَّػػػػػػػػرباًت أك تػىستػػػػػػػػػ تتلقػػػػػػػػفي 
 ؟ييصػػػػػػػلى بآثػػػػػػػاـً الػػػػػػػدَّخيل كييوصىػػػػػػػمي 

 

 ؟أيػػػػػػػػػػامهٍم فتخػػػػػػػػػػاذلوا كاستسػػػػػػػػػػلموا
ًفلػػػػوا بػػػػًو عبػػػػرى العيصػػػػوًر كأكرمػػػػوا  ؟حى

 ؟ضػػػػميره يىحكػػػػمي ألػػػػيسى لهػػػػم  ،فػػػػيهمٍ 
ـي  باقيػػػػػػػػػػػػػةن تػػػػػػػػػػػػػيعزُّ  لتظػػػػػػػػػػػػل  ؟كتػػػػػػػػػػػػػػيكرى
 ؟ـفػػػػػػػػػي أعمػػػػػػػػػاقهٍم كتدمػػػػػػػػػد تهتػػػػػػػػػزٌ 

 ؟كالمسػػػػجدي األقصػػػػى ييبػػػػاحي كييقسػػػػم
 ىػػػػػػذا كنػػػػػػػىاموا كاحتمػػػػػػوا رىكنػػػػػػوا إلػػػػػػى

ـي  أف ييسػػػػػػػػػػػتذؿ ٍحػػػػػػػػػػػرى  كيسػػػػػػػػػػػتباحى المى
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امػػػػػػػػد  صىػػػػػػػػمته ميريػػػػػػػػعه بػػػػػػػػٍل مىػػػػػػػػواته ىى
 ال شػػػػػػػيء فيػػػػػػػًو غيػػػػػػػر شػػػػػػػرعًة ظػػػػػػػالمو 

نيا سػػػػػول أمريكػػػػػةو ال شػػػػػي  ء فػػػػػي الػػػػػدُّ
 تسػػػػػػػػػػػػتباحي ديارينػػػػػػػػػػػػا فبػػػػػػػػػػػػأم شػػػػػػػػػػػػرع

 ،كذبػػػػةي فػػػػاجرو   ؟أيػػػػنى العنػػػػفي  ؟العنػػػػفي 
 

 إذا انتفضػػػػػػٍت يػػػػػػده  "إرىػػػػػػابه "يقػػػػػػاؿ ك 
 عىتٍ ػإذا مىػػػػػػػػا لػىٍعلىػػػػػػػػ "إرىػػػػػػػػابه "يقػػػػػػػػاؿي ك 

 اؿ فمػػػػػػػا مػػػػػػػن منػػػػػػػزؿو كالمػػػػػػػوت جػػػػػػػوٌ 
 تػػػػػػػيرل ىػػػػػػذا الػػػػػػذم "إرىابػػػػػػان "لػػػػػػيس أكى 
 لّْ بيػػػػػػػػت صػػػػػػػػورةه أمػػػػػػػػامكم فػػػػػػػػي كػػػػػػػػػف
 

 أنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا اهللي يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػتٍ لىوٍ حٍ اإنَّػػػػػػػػا نيعاىػػػػػػػػدكٍم فىمهمى  لىكى

يهػػػػػػاتى أٍف نػػػػػػػ  لقي ًسػػػػػػالح صيػػػػػػمودناىى
ػػػػػػػػػوعي كالٌتشػػػػػػػػػريدي لػػػػػػػػػيسى ييخيفنػػػػػػػػػا  الجي

ػػػػػػلّْ  لػػػػػػتٍ  كالطٌػػػػػػائراتي بكي  مػػػػػػا قىػػػػػػد حيمّْ
 ىػػػػػػػػػوى ال تيقيّْػػػػػػػػػػديه كتيمسػػػػػػػػػكي خطػػػػػػػػػػوهي 
ػػػػػػػلّْ مػػػػػػػا فيػػػػػػػًو لػػػػػػػو ي   ىػػػػػػػذا الظٌػػػػػػػالـي بكي
 مػػػػػا خػػػػػاؼى ًمػػػػػٍن شػػػػػيءو كال فػػػػػي مىػػػػػرَّة

 

ػػػػػػػػػػػلّْ أرضو ػأحبابىػػػػػػػػػػػ  وي إنٌػػػػػػػػػػػ ..نا فػػػػػػػػػػػي كي
 ـديىػػػػػػػػػػدعو لغػػػػػػػػػػػوثو عاجػػػػػػػػػػل و ميتػىقػػػػػػػػػػػ

 أشػػػػػػػرىعوا.. أىليػػػػػػوكيمي حىملػػػػػػػوا األمانػػػػػػة
 عي خطػػػػػاىمي أىلػػػػػوكيمي فػػػػػي القػػػػػدسً كىٍقػػػػػ

 ػمي ٌهػػػػػػػػػىػػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػػودي كعػػػػػػػػػالمه ميتػىجػ
 يظلػػػػػػمي  ،أنػػػػػػػَّى تػػػػػػدكري العػػػػػػيني يقسػػػػػػو 

 تػػػػػػػػىحكمي باالنحيػػػػػػػاًز إلػػػػػػػى المظػػػػػػػالم 
ـي كىيسػػػػػػػػػػػػػػوءينا البػػػػػػػػػػػػػػاغي كال نػػػػػػػػػػػػػػػ  تبػىرَّ

 ينحػػػػػػػازي فيمػػػػػػػا قػػػػػػػد يقػػػػػػػوؿي كيػػػػػػػزعمي 
 

 ترمػػػػػػػػي جنػػػػػػػػودى المعتػػػػػػػػدينى كتػػػػػػػػرجمي 
" عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػان تػىتػىقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي "اهللي أكبػػػػػػػػػػػػػػػػري  دَّ

 بػػػػػػػػػػو القضػػػػػػػػػػاءي المبػػػػػػػػػػرـي  إال كحػػػػػػػػػػطَّ 
 ريكػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػوؿي كيػػػػػػػػػرزـي بسػػػػػػػػػالح أم

 ها الفضػػػػػػػػاءي كييعًلػػػػػػػػمي للمػػػػػػػػوًت ينقلػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػرىنَّمي  بكػػػػػػػػػػػمي نىًعػػػػػػػػػػػزُّ   كباسػػػػػػػػػػػمكم نػىتػى
 لىيالتينػػػػػػػػا كدىجػػػػػػػػى الػػػػػػػػدَّماري الميظًلػػػػػػػػمي 
ػػػػػػوا  ىيهػػػػػػاتى مهمػػػػػػا دبٌػػػػػػركا أك أحكمي
ػػػػػػػؤلمي   أبػػػػػػدان كال المػػػػػػوتي الميريػػػػػػعي المي
 ليسػػػٍت تخيػػػفي فتػػػىن يصػػػوؿي كيىػػػرجيمي 
 شػػػػػػػػػتى القػػػػػػػػػراراًت التػػػػػػػػػي ال تيلػػػػػػػػػزـي 

ػػػػػػػػػػػػػمي  ًمنػػػػػػػػػػػػػوي   بشػػػػػػػػػػػػػائري فجػػػػػػػػػػػػػرًه تػىتىبىسَّ
 لػػػػػػػػػو يػىتىقػػػػػػػػػدَّـ ي  عػػػػػػػػػٍن ىػػػػػػػػػدؼو  ارتػػػػػػػػػدَّ 

 

 نػػػػػّْداء كييػػػػرزـي لجػػػػلي بال"األقصػػػػى" يج
ػػػطَّ   ميواالغيػػػػزاةي كىصىػػػػمٌ  فػػػي كجػػػػًو مىػػػػا خى

 مػػػػػػػػػػػػوارامى الجهػػػػػػػػػػػػاًد مثػػػػػػػػػػػػابرين كىيىمٌ 
 خػػػػػػػػػػػػػػػائفه فػػػػػػػػػػػػػػػيهٍم كال ميتػػػػػػػػػػػػػػػػىبرّْـال 
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 أثػػػػػػػػػػػػوابهٍم كعيػػػػػػػػػػػػونهمٍ النَّػػػػػػػػػػػػاري فػػػػػػػػػػػػي 
 المػػػػػػػػوتي مفػػػػػػػػركشه علػػػػػػػػى طيريقػػػػػػػػاتهمٍ 

 رفوعػػػػػػػػػػػػػػػة ه رايػػػػػػػػػػػػػػػاتهٍم ال تنطػػػػػػػػػػػػػػػومم
 نػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ًسػػػػػػػػػجنهم كإسػػػػػػػػػارىمأحباب

 ىػػػػػػػػديرىم كنػػػػػػػػذيرىم لعػػػػػػػػلَّ  ،فعسػػػػػػػػى
 جيئينػػػػػػػػػػاكعسػػػػػػػػػػى أذافي الصػػػػػػػػػػارخينى يى 
 جيموعينػػا كعسػى إلػػى "األقصػػى" تػىهيػػب

 

ـي   بالمسػػػػػػجًد األقصػػػػػػى تىهػػػػػػيمي كتيغػػػػػػرى
 دمًدـ تػػػػػػػػػػ كالرَّاجمػػػػػػػػاتي القاصػػػػػػػػفاتي 
 كتهػػػػػػػػػزـي  أبػػػػػػػػػدان كليسػػػػػػػػػٍت تيسػػػػػػػػػتذؿُّ 

 ا المثىػػػلى العظػػػيمى كأفحمػػػواضىػػػربوا لنػػػ
ػػػػػػػػوَّ  يىصػػػػػػػػحو  ـي عليػػػػػػػػًو الٌسػػػػػػػػادركف النػُّ

ـي  كيثيػػػػػػػػري فينػػػػػػػػا مػػػػػػػػا يىشػػػػػػػػب  كييضػػػػػػػػرى
 !كربمػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػتعلَّمي  ،لىعىػػػػػػػػػلَّ  ،كعسػػػػػػػػػى
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 *حلبقصيدة 
 ("حلب عاصمة الثقافة اإلسالمية" احتفالية بمناسبة )ألقيت في حلب

 ىاركف ىاشم رشيد
 

لىػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػػدُّ الخطػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػا حى  آتو أشي
ػػػػػػػػػػفه  ،آتو   كبػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػوؽه كبػػػػػػػػػػي لىهى

 اريخ أنػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػوي ػًمػػػػػػػػػػػػٍن أكؿً التَّػػػػػػػػػػػػ
 أمَّ قافيػػػػػػػػػػػػػةو  ؟ًمػػػػػػػػػػػػػٍن أيػػػػػػػػػػػػػنى أبػػػػػػػػػػػػػدأ

 ؟مىٍوطنيػػػػػػػػػػػػوي  ؟أأقػػػػػػػػػػػػوؿي داري المجػػػػػػػػػػػػدً 
 اجتمعػػػػػتٍ  (سػػػػػيفي الدكلػػػػػةً )أأقػػػػػوؿي 

 شػػػػػػػػػػػػػػاعرىا (المتنبػػػػػػػػػػػػػػي)أأقولهػػػػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػوؽى صػػػػػػػػػػهوتوً  (أبػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػراسو )ك

 "شػػػػػػػػهباءي" ييعجزنػػػػػػػػي عيػػػػػػػػالًؾ كمػػػػػػػػا
 ييػػػػػػػػػػػذىلنيمػػػػػػػػػػػا أحكػػػػػػػػػػػي ك مػػػػػػػػػػػن أيٌ 

نيا  ، كديرَّتىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارة ى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ
 

 آتو معػػػػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػػػػصه كتػػػػػػػػػػػػػػاريخ ه 
 آتو معػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػياؼي ميشػػػػػػػػػػػرعة ن 

 تو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤزرةو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركم فػيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوحا
 ،لتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػل زاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن قالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػديىا

ػػػػػػػػػػػػمختٍ   آتو لقلعتػػػػػػػػػػػػًك التػػػػػػػػػػػػي شى
األحػػػػػػػػػػػػرار ً ىػػػػػػػػػػػػي ق  خالػػػػػػػػػػػػدةه لعػػػػػػػػػػػػة ي

 

 

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعري كاألدبي  ،آتو   معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الشّْ
ػػػػػػػػبي للقػػػػػػػػاؾً   ، يحػػػػػػػػدكني لػػػػػػػػًك العىجى

ػػػػػػػػػػػػػبي   داره، كمنػػػػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػػػػػىواثبى النُّجي
ػػػػػػػ ..ًحػػػػػػػٍرتي  ؟أختػػػػػػػاري   لبي ػرى الطَّػػػػػػػتحيػَّ

 ؟صري كالغػػػػػػػػػػىلبي ػأأقػػػػػػػػػوؿي ًمنهػػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػػ
ٍولػػػػػػػػًو األجنػػػػػػػػادي كالقيػػػػػػػػ  ؟ضيبي ػًمػػػػػػػػٍن حى

 ؟يشػػػػػدك فييٍصػػػػػغي الكػػػػػوفي ينجػػػػػذبي 
ػػػػػػهم نحػػػػػػو  ػػػػػػربي كالسَّ  الحػػػػػػرًب ينسى

تىبػػػػػػوا ًمػػػػػػٍن قبػػػػػػلي أعجػػػػػػزى كػػػػػػلَّ   مػػػػػػن كى
 ضػػػػػػػػػطربي أعنػػػػػػػػػًك الكثيػػػػػػػػػر أحػػػػػػػػػاري 

 تعلػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػًك األلقػػػػػػػػػػابي كالٌرتػػػػػػػػػػبي 
 

 بهػػػػػػػػػػا كتباىػػػػػػػػػػت الكيتػػػػػػػػػػبي  ميلئػػػػػػػػػػتٍ 
 صر تختضػػػػػػػػػبي ػالنَّػػػػػػػػػبػػػػػػػػػدـً العيػػػػػػػػػال ك 

ػػػػػػػلُّ مػػػػػػػن كيىبػػػػػػػوا (أبػػػػػػػو فػػػػػػػراس)ك  ككي
 ؟مػػا الػػذىبي  ؟مػػا اليػػاقوتي  ؟مػػا الػػدُّر

 بالخالػػػػػػػػدينى زىىػػػػػػػػت بهػػػػػػػػا الًحقىػػػػػػػػبي 
 بمػػػػػػٍن صىػػػػػػمىدكا كمػػػػػػن كثبػػػػػػواتزىػػػػػػو 

                                                 
 .2009ات اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق منشور  ،103ص ، ديوان "الصوت والصدى"، رشيد، ىارون ىاشم *
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 لهػػػػػػػػػػػا ها تظػػػػػػػػػػلُّ قلعتػػػػػػػػػػػػك  (حلػػػػػػػػػػبه )
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ها البػػػػػػػػػػػػػػػػػاقي كمنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه ػتاريخي

 حلػػػػػػبي الحكايػػػػػػا الخالػػػػػػداًت علػػػػػػى
 نعوابػػػػػاؽ و لػػػػػًك المجػػػػػدي الػػػػػذم صىػػػػػ

 حلػػػػػػػػبي الػػػػػػػػرؤل الخضػػػػػػػػراءي زاىيػػػػػػػػةه 
ػػػػػػػػاحرةه ػحلػػػػػػػػبي العيػػػػػػػػوف النُّػػػػػػػػ  جل سى

ًلػػػػػػػػػفه   حلػػػػػػػػػبه أجػػػػػػػػػيءي، كشػػػػػػػػػاعره كى
 كييػػػػػػػػػػػػػػػذىلني أقبلػػػػػػػػػػػػػػػتي ييعجزنػػػػػػػػػػػػػػػي

 كتبػػػػػػػتٍ  اعيػػػػػػػذرم بأنػػػػػػػًك فػػػػػػػوؽى مػػػػػػػ
 عيػػػػػػذرم بػػػػػػأف الجمػػػػػػعى ًمػػػػػػٍن حػػػػػػولي
 ىيهػػػػػػػػػػػػاتى مػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػمه كال حلػػػػػػػػػػػػمه 

 

 آتو معػػػػػػػػػػػػي األقصػػػػػػػػػػػػى كسػػػػػػػػػػػػاحتيوي 
 آتو كجػػػػػػػرحي القػػػػػػػدس فػػػػػػػي كجػػػػػػػع و 
 آتو معػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبه برمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 مي ًمػػػػػػػٍن قبػػػػػػػلي عػػػػػػػٍن حجػػػػػػػر و أسػػػػػػػمعتي 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجههماأرأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمي 

ػػػػػػػػػػبابي غػػػػػػػػػػدكا  أرأيػػػػػػػػػػتمي كيػػػػػػػػػػفى الشَّ
 إف العيػػػػػػػػػػػػػوفى ىنػػػػػػػػػػػػػاؾى شاخصػػػػػػػػػػػػػػة ه 

 

 فػػػػػػػػي كػػػػػػػػلّْ يػػػػػػػػـو و أينمػػػػػػػػا اٌتجهػػػػػػػػتٍ 
 قتلػػػػػػػػػػػػى ىنػػػػػػػػػػػػا كىنػػػػػػػػػػػػاؾى ال أحػػػػػػػػػػػػده 

ػػػػػػػػػػػػلَّ ثانيػػػػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػمَّ يي   قتػػػػػػػػػػػػلي كي
 أمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّْريىا كتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 يشػػػػػػػػػػخصي األربي ترنػػػػػػػػػػو العيػػػػػػػػػػوفي ك 
 فػػػػػػػػػػػػاخري النسػػػػػػػػػػػػبي يىعلػػػػػػػػػػػػو بهػػػػػػػػػػػػا كيي 

 مىػػػػػػػػػػػرّْ الزَّمػػػػػػػػػػػافً  تضػػػػػػػػػػػيءي تلتهػػػػػػػػػػػبي 
 العػػػػػػرشي الػػػػػػذم نصػػػػػػبوا بػػػػػػاؽ و لػػػػػػكً 

ػػػػػػػػػػػهبي  كذرل تطػػػػػػػػػػػاكؿي   دكنهػػػػػػػػػػػا الشُّ
ػػػػػػػػػػػػعراؤىاى غنٌػػػػػػػػػػػ  طربػػػػػػػػػػػػوا ،لهػػػػػػػػػػػػا شي

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػبي رّْ أنتػللمبػػػػػػػػػػػػػػػػػدعينى الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٍضػػػػػػػػػطىربي أىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػذم حػػػػػػػػػولي ف

كقالػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػفُّ   الكتػػػػػػػػػػبي  الػػػػػػػػػػرُّكاة ي
 قػػػػػػػػٍد حػػػػػػػػاكلوا قبلػػػػػػػػي كمػػػػػػػػا كًسػػػػػػػػبوا

 ينسػػػػػػػػػػػػػحبي  ،إالٌ كيعجػػػػػػػػػػػػػزي عنػػػػػػػػػػػػػكً 
 

 مػػػػػػػػػػػآذفه فػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػرً تنتًحػػػػػػػػػػػبي ك 
 داـ و يسػػػػػػػػػػػػػيلي أسػػػػػػػػػػػػػى كينسػػػػػػػػػػػػػًكبي 

ػػػػيفػػػػي األسػػػػر ً   و الكػػػػربي سػػػػحىقي ركحى
 طفػػػػػػػل و كيػػػػػػػف يلتهػػػػػػػبي  فػػػػػػػي كػػػػػػػف

 عػػػػػػػػػػػػػػزالءى ال خػػػػػػػػػػػػػػوؼ كال ىػػػػػػػػػػػػػػربي 
 ألغػػػػػاـ تنسػػػػػف بطػػػػػشى مػػػػػن غىضىػػػػػبوا
 لظىهيرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ترنيػػػػػػػػػػػػػػػػػو كتحتىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 

 

 ًمنػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػوفي يهزنػػػػػػػػػػػػا العجػػػػػػػػػػػػبي 
ػػػػػػػػػػػر النَّسػػػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػػػاتى  يهتػػػػػػػػػػػزُّ   تحجَّ

 نىحتسػػػػػػػػػػػبي  منػػػػػػػػػػػا الكثيػػػػػػػػػػػري نظػػػػػػػػػػػل
 أفيػػػػػػػوفي مىػػػػػػػٍن حكمػػػػػػػوا كمىػػػػػػػٍن ركبػػػػػػػوا
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 يتقػػػػػػػػػػػػػػػػاتلوفى علػػػػػػػػػػػػػػػػى منىاصػػػػػػػػػػػػػػػػػبهم
 ي ىػػػػػػػػػػػػذم كال كطنػػػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػػػػا أمتػػػػػػػػػػػػ

 كطنػػػػػػػػػي الٌػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػادل بمعتصػػػػػػػػػمو 
 "ميعتصػػػػػػػماهي" كػػػػػػػافى لهػػػػػػػاصىػػػػػػػرىخات 

 مػػػػا انطلقػػػػتٍ  صىػػػػرىخات "ميعتصػػػػماهي"
 إال ككػػػػػػػػػػػػػػػػػافى النَّصػػػػػػػػػػػػػػػػػرى غػػػػػػػػػػػػػػػػػايتهم
ػػػػًذلتٍ   صىػػػػرخاتي "ميعتصػػػػماهي" قػػػػد خي
 أجياشػػػػػػػػػػػػهيٍم كجنػػػػػػػػػػػػودىم خيبئػػػػػػػػػػػػتٍ 

ػػػػػػػػػرسى الجميػػػػػػػػػعي فمػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػرّْ   كهمٍ خى
 أطفػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ و ييمػػػػػػػػػػػػػػػػزقهمٍ  كًصػػػػػػػػػػػػػػػػراخي 

 ؟أيػػػػػػػػػػػنى نخوتيهػػػػػػػػػػػا ؟ي أيػػػػػػػػػػػنى العيركبػػػػػػػػػػػة
 

 ًمػػػػػػػػٍن كطنػػػػػػػػي فَّ أكىًددتي لػػػػػػػػو .. آتو 
 كشػػػػػػػػػػاطئيها (يافػػػػػػػػػا)لىػػػػػػػػػوىًددتي لػػػػػػػػػػو 
 صىػػػػػػػػنىوبػىريىا (حيفػػػػػػػػا)لىػػػػػػػػوىًدٍدتي لػػػػػػػػو 

 بلػػػػػػػدم( غػػػػػػػزةو ) لىػػػػػػػوىًدٍدتي لػػػػػػػو ًمػػػػػػػنٍ 
 (نػػػػػػػػػػابيلسو )لىػػػػػػػػػػوىًدٍدتي لػػػػػػػػػػو زيتػػػػػػػػػػوفي 

 لػػػػػػػػوىًددتي لػػػػػػػػو كىطىنػػػػػػػػي مىعػػػػػػػػي كبػػػػػػػػو
 

ػػػػػػػػػػػػعرً  يىحملنػػػػػػػػػػػػي آتو فعفػػػػػػػػػػػػو  الشّْ
 دي إف يىػػػػػػػػػدمإٍف كػػػػػػػػػافى طػػػػػػػػػاؿى البعػػػػػػػػػ

ان  ًمنهػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا الوفػػػػػػػػػاء  غػػػػػػػػػدى
 

 كنهايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداءي تقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربي 
ػػػػػػػػػػػلُّ األلػػػػػػػػػػػى حيًسػػػػػػػػػػػبوا  ىػػػػػػػػػػػذا كال كي

 بي فتخلػػػػػػػػػػػػػػػف اإلنجػػػػػػػػػػػػػػػادي كالٌرغػػػػػػػػػػػػػػػ
 ًفيمػػػػػػػا مىضػػػػػػػى اإلجػػػػػػػالؿي كالنَّسػػػػػػػبي 

 ى العسػػػػػػػػػػػػػػكري الٌلجػػػػػػػػػػػػػػبي إال كلبٌػػػػػػػػػػػػػػ
قىػػػػػػػػػػػػػػقى كػػػػػػػػػػػػػػلَّ مػػػػػػػػػػػػػػا رىغبػػػػػػػػػػػػػػوا  إال تىحى
 صيػػػػػػػػػػمٍَّت بهػػػػػػػػػػا آذافي مىػػػػػػػػػػٍن طلبيػػػػػػػػػػوا

ػػػػػػػعوبي أصػػػػػػػابىها العىطىػػػػػػػبي  حتػػػػػػػى  الشُّ
 كال يعلػػػػػػػػػػػو لهػػػػػػػػػػػا صىػػػػػػػػػػػخبي  ريػػػػػػػػػػػحه 

ػػػػػػػػػػػػػربي  غػػػػػػػػػػػػػزكه ميػػػػػػػػػػػػػذؿّّ   ميػػػػػػػػػػػػػذًىله خى
 ؟ أينػػػػػػػػػوي الٌنسػػػػػػػػػبي  ي ؟ةأيػػػػػػػػػنى الحميٌػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػبي بعػػػػػػض الػػػػػػ  ذم أىػػػػػػدم لكػػػػػػٍم أىى
 كالػػػػػػػػػػػػػػدكري كالٌسػػػػػػػػػػػػػػاحات تقتػػػػػػػػػػػػػػربي 
 ييهػػػػػػػػدم جػػػػػػػػدائلى ديكنهػػػػػػػػا الػػػػػػػػذىبي 

 ييشػػػػرعي النَّسػػػػبي  ًمػػػػٍن ًعنػػػػًد "ىاشػػػػمى"
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالتّْػػػػػػػػػػػػػػػػػيني كالًعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ككيركمي 

 ، يزىػػػػػػػػػػػو كينجػػػػػػػػػػػذبي مػػػػػػػػػػػن فرحػػػػػػػػػػػةو 
 

 بي ىػػػػػػػػبي اللًَّجػػػػػػػػىػػػػػػػػذا الحنػػػػػػػػيني الاٌل 
 ، تػػػػػػػػػػػػػػػػػدنو كتقتػػػػػػػػػػػػػػػػػربي مىمػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدةه 

 زادان لمػػػػػػػػػػن نهلػػػػػػػػػػوا كمػػػػػػػػػػن رىغبػػػػػػػػػػوا
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 كديرَّتىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارةى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنيا 
  ثقافػػػة"الآتو إليػػػًك كأنػػػت "عاصػػػمة 

 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًك أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجه مهللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ه 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارة ى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدنيا كديرَّتىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامخة ن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ   اءى عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن
 

ػػػػػػػػػػػػػػعري كاألدبي   لبيػػػػػػػػػػػػػػًك جػػػػػػػػػػػػػػاء الشّْ
 مػػػػػػػػا اختػػػػػػػػاركا كمػػػػػػػػا انتخبػػػػػػػػوا نًعػػػػػػػػمى 
 وا باسػػػػػػػػػػػػمًك ًعػػػػػػػػػػػػزة ن طىرًبػػػػػػػػػػػػواغنٌػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػتبقػػػػػػػػػين مهمػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػتدٌ   بي وى ٍت النػُّ
 يىزىػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػًك اإلسػػػػػػػػػػالـي كالعػػػػػػػػػػربي 

 

2006 
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 *زىرة المدائن
 األخواف رحباني

 

 ألجلًك يا مدينةى الصالة ٍ 
 أيصىٌلي

 ألجلًك يا بهٌية ى المساكٍن 
 يا زىرةى المدائنٍ 

 يا قيدسي 
 يا مدينة ى الصالة

 أيصىٌلي
*** 

 

 عيونينا إليًك ترحلي كٌل يىوـٍ 
 تدكري في أركقًة المعابد
 تيعانقي الكنائسى القديمةٍ 

 كتمسحي الحزفى عن المساجدٍ 
 يا ليلة اإلسراءٍ 

 يا دىربى مىٍن مىٌركا إلى السماءٍ 
 عييونينا إليًك ترحىلي كٌل يىوـٍ 

 كإنٌني أصٌلي
*** 

 

                                                 
 .2001 بريوت ة،األوديسي ،إعداد ىنري زغيب ،327، صاألخوين رحباين"ل، طريق النح" ،رحباين، األخوان *
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 ةٍ الطفلي في المغار 
 كأمُّوي مريمٍ 

 كجهافً  يبكيافٍ 
 ألجًل مىٍن تشٌردكا

 ألجًل أطفاؿو بال منازؿٍ 
 ألجلً  من دافع ى 

 كاستشهدى في المداخلٍ 
 كاستيشهدى السالـٍ 
 في كطنً  السالـ ٍ 

 كسقط ى العدؿي على المداخلٍ 
 حينى ىىوٍت مدينة ي القدس ً 

 تراجعى الحبُّ 
 نياكفي قلوًب الد

 استوطىنًت الحربي 
 ةٍ الطفلي في المغار 

 كأمُّوي مريمٍ 
 كجهافً  يبكيافٍ 

 كإنٌني أصٌلي
*** 

 

 الغضبي الساطعي آتو 
 كأنا كٌلي إيمافٍ 

 الغضبي الساطعي آتو 
 سأمرُّ على األحزاٍف 
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 من كٌل طريقو آت و 
 آتو  بجياًد الرىبةً 

 لن ييقفلى بابي مدينتا
 فأنا ذاىبة ه ألصٌلي

 سأدؽُّ على األبوابٍ 
 كسأفتحها األبوابٍ 

 نهرى األردفٍ كستغسلي يا 
 ةكجهي بمياهو قدسيٌ 

 يا نهرى األردفكستمحو 
 آثارى القدـً  الهمجٌيةٍ 

*** 
 

 الغضبي الساطعي آتو 
 بجياًد الرىبًة آتو 
 ةٍ كسيهزـي كجوى القوٌ 

 البيتي لنا 
 كالقدسي لنا

 كبأيدينا سنعيدي بهاءى القدس ً 
 بأيدينا للقدسً  سالـ ه 

 ...آتو   آتو   آتو 
*** 
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 *جسر العودة

 األخواف رحباني
 

 ةٍ العودى  جسرى 
 يا جسرى األحزاف ً 

ٍيتي   كى أنا سمَّ
 ةجسر العودى 

 المأساة ي ارتفعىتٍ 
 المأساة ي اتسعىتٍ 

 سىطىعىتٍ .. كًسعىتٍ 
 بػىلىغىٍت حدَّ الصٍَّلبً 
 من صلبوا كٌل نبيٍّ 
 صلبوا الليلة شعبي

 

 العاثري ينهضٍ 
 النازح يرجعٍ 

 كالمنتظركفى يعودكفٍ 
 يرجعٍ كشريد الخيمة 

 

أبيضٍ   كبليلًة عتم و
 كاألكلى للميالدٍ 

 اآلتي مألل بغموضً 
 كبفرح األعيادٍ 

                                                 
 .2001 بريوت ة،األوديسي ،إعداد ىنري زغيب ،328ص، األخوين رحباين"،  طريق النحل"، رحباين، األخوان *
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 يأتي من صمت األشجارٍ 
 طفله في سن العشرينٍ 
 يحتفل اليـو بميالًدهٍ 
 عيَّده العيد برشاشٍ 

 فمضى يتصيَّدي كيقيمٍ 
 في أرض أبيو كأجداًدهٍ 

 

 يدخل آالؼي األطفاؿٍ 
في الخارجٍ   مىن كبريكا الليلة ى
 عادكا كالبحر من الخارجٍ 

 أرًجعي في العتمة معهم
 نصمدي كنقاتلي ال نرحلٍ 
 كنقيمي كشجر و ال يرحلٍ 
 تقفوف كشجر الزيتوفٍ 

 كجذكع الزمن تقيموفٍ 
 كالصخرة ً .. كالزىرة

 في أرض الدار تقيموفٍ 
 

 كسالمي لكم
 ،ةيا أىل األرض المحتلٌ 

 بمنازلكم يا منزرعين
 قلبي معكم

 كسالمي لكم
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آتينٍ   كالمجدي ألبطاؿ و
قد بلغوا العشرينٍ   الليلة ى

 لهمي الشمسي 
 لهمي القدسي 

 كالنصري 
 .كساحاتي فلسطينٍ 
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 *سنرجع يومان إلى حٌينا
 األخواف رحباني

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػنرجع يومػػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػػػػػى حٌينػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كنغػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػي دافئػػػػػػػػػػػػػػػػات المنػػػػػػػػػػػػػػػػى 
. 

 سػػػػػػػػػػػػػنرجع مهمػػػػػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػػػػػر الزمػػػػػػػػػػػػػاف
 

 كتنػػػػػػػػػػػػػػػػأل المسػػػػػػػػػػػػػػػػافات مػػػػػػػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ترتمػػػػػػػػػػػػػيفيػػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػب مهػػػػػػػػػػػػػالن كال 
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى درب عودتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميوىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يعػػػػػػػػػػػػػػػزُّ علينػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػدان أف تعػػػػػػػػػػػػػػػود
 

 رفػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼي الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػور كنحػػػػػػػػػػػػػػػػػن ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

   

 ىنالػػػػػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػتالًؿ تػػػػػػػػػػػػػالؿه 
 

 تنػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كتصػػػػػػػػػػػػػػػػحو علػػػػػػػػػػػػػػػػى عهػػػػػػػػػػػػػػػػدنا 
 

 أيػػػػػػػػػػػػػاميهم كنػػػػػػػػػػػػػاسه ىػػػػػػػػػػػػػمي الحػػػػػػػػػػػػػبُّ 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػدكءي انتظػػػػػػػػػػػػػػػػارو شػػػػػػػػػػػػػػػػجيُّ الًغنػػػػػػػػػػػػػػػػى 
. 

 ربػػػػػػػػػػوعه مػػػػػػػػػػدل العػػػػػػػػػػين صفصػػػػػػػػػػافيها
 

 علػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػلّْ مػػػػػػػػػػػػػاءو كىػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػانحنى 
 

 الظهيػػػػػػػػػػػػػراتي فػػػػػػػػػػػػػي ظلّْػػػػػػػػػػػػػوتػىعيػػػػػػػػػػػػػبُّ 
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػا   عبيػػػػػػػػػػػػػػػػرى الهػػػػػػػػػػػػػػػػدكًء كصىػػػػػػػػػػػػػػػػٍفوى الهى
 

   

 سػػػػػػػػػػػػػػػػنرجع، خبرنػػػػػػػػػػػػػػػػي العنػػػػػػػػػػػػػػػػدليب
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػداةى التقينػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػى ميٍنحنػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػأف البالبػػػػػػػػػػػػػػػػػل لٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿٍ 
 

 ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيش بأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارنا 
 

 كمػػػػػػػػػػػػا زاؿ بػػػػػػػػػػػػين تػػػػػػػػػػػػالًؿ الحنػػػػػػػػػػػػين
 

 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس الحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػين مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
. 

: كػػػػػػػػم شػػػػػػػػٌردىٍتنا الريػػػػػػػػاح  فيػػػػػػػػا قلػػػػػػػػبي
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرجع، ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 
  

                                                 
 .1972 ، بريوتصوت الشرق ،1، ادلقطع ألبوم "القدس قي البال"رحباين، األخوان،  *
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  *زىرة في حقوؿ الموت

 شوقي بغدادم
 

  ةٍ دكا البذرة في التربأى ىيٍم كى 
  ةٍ كارتاحوا في صمًت النكبى 

  ةٍ ىيٍم سمحوا لألرض الًخٍصب
  ةٍ أف تلفظ قشرتها الصُّلب
  كي تنعشى قلبان مدفونان 

 ةٍ كتفٌجر عينان ميٍنصىبَّ 
 

 كاآلف سيشكو منتصره 
 كليل قضى نىٍحبىٍو أفَّ اإل 

 فالغاري ذكل 
 كالزرعي زكا 
 لفى دربىٍو أكالتائوي قد 

 

 ال، لستي أدؽُّ على طبلو 
 كأمثّْل دكران في مىسرٍح 

 ني أحياىا أغنيتي إ
 كأشم دخانان في بيتي 
 الزىري األسودي يتفتٍَّح 

 كأريجه من لهبو يػىٍلفىٍح 

                                                 
 للشاعر.احلديثة  الشعرية الوطنية من األعمال *
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 اآلف فلسطين انتبهٍت 
 ينان ال تجرٍح سكٌ  كرمتٍ 

 بيديها قبل جميع الناس 
 تدؽُّ على باب ييفتٍح 

 
 فػىتػٍَّقًت الجرحى فلسطيني 

 قلبه مطعوفي  دفقكت
 كبحرقًة عيشاؽو حيرًموا 
 يتحرَّؾي شعبه محزكفي 
 ستكوف طريقان ضٌيقةن 

 كتصدُّ ىضابه كحيزكفي 
 كتسيل دماءه لم تيٍسفىٍح 

 كتجدُّ دموعه كشؤكفي 
 

 ستهبُّ الغابةي ضاريةن 
 كيكشّْر كحشه مجنوفي 
 كتغوري األرض بمهواىا 
 كيفوري الحمأ المسنوفي 

 كتفحُّ أفاعو من قلقو 
بان تٌنيني   كيزمجر رىىى

 ستكوف مخاكؼي ال تيحصى 
، كيكوفي   كيكوف عذابه

  
 



- 593 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

635 
 

 ما فائدة الدنيا  ..ليكنٍ 
  ؟لو نيكّْس لألرض جبيني 

 أتكوف متاعان لو طفحٍت 
 ؟بقذاىا صيوىره كعيوفي 

 
  ا..قودين

 الًمٍقوىٍد  بيديكً 
 نتخطَّى اإلعصار األسوٍد 

 أدرل بالجرح معذَّبيوي 
ٍد   كبطوؿ لياليو الميٍسهى
 يكفيك الخشبىةي طافيةن 

  تترنَّحي في أفيقو ميٍنسىدٌٍ 
 كل األيدم تتقاذفها 

 الٌ يىٍد إصىخىًب اللُّجًة  في
 يدم مٌديها من فوؽ األ

، كالمرتىدٍ   يتبٍعًك الخائفي
  

 انت في الغربًة رحلتنا ك
  ةٍ كاآلف نعودي من الغيربى 

 كبفأسك يضربي قلب الصَّخًر 
  ةٍ على كقًع الضرب يخرُّ 

 ٍو كيفجّْر منصاعان قلبى 
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 اآلف تهٌب على األحزاٍف 
 نىسىمه من أنساـ النسياٍف 

 نساٍف أفَّ اإل
 في كطني أسخى مٌما كاٍف 

 اآلٍف 
 كأخبار الموتى 
 في كٌل مكاٍف 

 مني بالبذرًة ميٌتةن ؤ أ
 يماف كلَّ اإل

 

 ىيٍم حفركا األرض كظٌنوىا 
 ..ةٍ غابٍت في الحفرى 

 لكٍن أىٍلًق على حقل الموت
  ..ةٍ نظر 

  نقاضال بدَّ ستبصر من خلل األ
 ..ةٍ زىر 
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 *حجارة القدس
 يوسف العظم

 

 

 يلي جّْ كًسػػػػػػػػػػ نيػػػػػػػػػػرافه  القػػػػػػػػػػدسً  حجػػػػػػػػػػارةي 
 

 أبابيػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  أطيػػػػػػػػػػػػػػػػػاره  كفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػدسً  
 

 المسػػػجد األقصػػػى تمػػػوج بهػػػم كسػػػاحةي 
 

 كتنزيػػػػػػػػػػػػػػلي  القػػػػػػػػػػػػػػدس آيػػػػػػػػػػػػػػاته  كمنطػػػػػػػػػػػػػػقي  
 

  
 

 *يعودكف
 عبد اهلل راجع

 

 في شخص ابني كابن أخي 
 ..كبنات الجيرافٍ .. حفيدمك 

 كل الموتى في كطني 
 ينسحبوف من األكفافٍ 

 كيعودكف إلى القدس على صهوات الريح
 أشكاؿ الجدرافٍ كلهذا تفزعكم 

 الوديافٍ  كظالؿ الشجر الممتد على طوؿ
 

 
 

  
                                                 

 .الشعرية ألعماللعظم، يوسف، اا *
 .1976 الطبعة األوىل ، مطابع دار الكتاب البيضاء،121 صراجع، عبد اهلل، اذلجرة إىل ادلدن السفلى،  *

.
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 *شيد الغضبن
 يوسف طافش

 

   للنَّصًر أغنيتي
   ككٍعدي البرؽ بالًخصب العظيمً 

  .. كصرخًة المطرً 
   للقدًس ملحمتي

   كأبراجي انعتاؽ النارً 
 .. فىرً من دىكَّامًة الس

 

   قومي اشهدم يا أيُـّ ساحةى ًعٍشقنا
   قومي اشهدم

   تعانقوي السَّماءي  ران شج
 .. تزداف بالثمرً كأىنجيمان 

 

   ما ضىلَّ طفله 
   يىرضىعي التاريخى من نهًد الثَّرل

   كيداهي تحتضناف فجران 
  .. يعتلي أيرجوحة الخطرً 

   إني أيراىن بانفجاًر األرضً 
   بالغضًب الجليلً 

 .. فأبشرم يا أيُـّ بالظفرً 
 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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   ال فرؽى بين دمائنا
   تنداحي في سيناءى 

   في الجوالفً 
   أك تركم الجنوبٍ 

 

   عربيةه ىذم الدماءي 
   فقيٍدسينا

   قد أعلىنىٍت زمنى الشهادةً 
   أشعلىٍت جمرى الكرامةً 
نىاًجرً كالقلوبٍ     في الحى

 

   مىدّّ كجزره..
 .. كالشوارعي كالبحارٍ 

..    جيوعه كقهره
 .. كالقراري ىو القرارٍ 

 
   نخسرهي  ءال شي

   فهيٍم خسفوا السماءى 
   كجىرَّفوا أحالمنا

   صلبوا أىازيجى الطُّفولةً 
   فوؽ أسوار المدارسً 

  ..كالحصاري ىو الحصىارٍ 
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   ال شيءى نىخسىريهي 
   إذا ما اٍنشقَّ صدري الليلً 

 ..  كانهارى الجدارٍ 
   الشعبي صوتي اهلل ً 

  ..    مفتاحي النهارٍ 
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  *يا أيٌها السالـ
 أحمد منير قٌجػة

 

 كراء التالؿً 
 شممتي رياحى بالدم

 كأبصرتي نورى بالدم..
 بالدم السليبة

 خلف الحدكًد، كخلف الحواجزً 
 خلف التالٍؿ..

* * * * ** * * * *  
  

 كيقطر قلبي دمان..
 كتنزؼ عيني دمان..

 كيمأل قلبي الحنيٍن..
 ىناؾ.. كراءى التالٍؿ..

* * * * ** * * * *  
  

 بالدم كسٌكينةي الغاصبين..
 تحزُّ فؤادى بالدم

 كاألقحوافٍ بالد المحبًة 
.. ـٍ  بالد السال

.. ـٍ  كحٌب الحياًة لدنيا األنا
* * * * ** * * * *  

                                                 
 .2011حلب  ،4دار نون قّجـة، أمحد منري، ديوان براعم أرجوانية، *
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: ـٍ  أال يا سال
 سنسحقي عٍنقى الطغاة..
 ..كنلوم سٌكينةى الغاصبينٍ 

 كنغدك كراء التالؿ
 أيباةن كرامان..

 بدكف حواجز..
 بدكف حدكٍد..

* * * * ** * * * *  
 

 كراء التالٍؿ..
 بعيدان..بعيدان..

 حدكدي بالدم..
* * * * ** * * * *  

1968 
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 *للقدس مطره خاص
 محمود علي السعيد

 
 يػػػػػػا ليػػػػػػت أغصػػػػػػافى الهنػػػػػػاء قػػػػػػواربه 

 

 يلهػػػػػػػػػو بجٍمػػػػػػػػػًر كصػػػػػػػػػالها محػػػػػػػػػزكفي  
 

 أنهكػػػػًت ركحػػػػي يػػػػا مجػػػػامعى غربتػػػػي
 

ػػػػػػػػع فػػػػػػػػي القصػػػػػػػػيًد أنػػػػػػػػيني    لٌمػػػػػػػػا تفىجَّ
 

 حطٌػػػػٍت علػػػػى قمػػػػر الرصػػػػيف يمامػػػػةه 
 

                              يفػػػدم الصػػػبابة فػػػي الخطػػػوًب عػػػريني  

                  تػػػػػوار ىانػػػػػت اللحظػػػػػاتي فػػػػػي نظمػػػػػن 

    فمسػػػػػػػػػيرة العمػػػػػػػػػر الطويػػػػػػػػػل تهػػػػػػػػػوفي  

 إف حػػػػاف فػػػػي قػػػػبس الغيػػػػاًب ربيعيهػػػػا
 

 فمػػػػن البسػػػػالة فػػػػي الحضػػػػور يحػػػػيني  
 

 تيعلػػػػػػػي جنػػػػػػػاحى الػػػػػػػورد فػػػػػػػي خفقانػػػػػػػو
 

 يمػػػػػػيني  -كالقهػػػػػػر يقتسػػػػػػم الػػػػػػبالد- 
 

 شػػػػػػػأني بػػػػػػػأف أبقػػػػػػػى أطػػػػػػػارد طيفىهػػػػػػػا
 

ػػػػػػلى فػػػػػػي الطريػػػػػػًق شػػػػػػؤكفي    كلمػػػػػػن ترىجَّ
 

 ظٍلػػػػػػػمه إذا مسػػػػػػػكى الصػػػػػػػباحي عنانىهػػػػػػػا
 

 القٍبلتػػػػػػػػػين يقػػػػػػػػػيني  بػػػػػػػػػأكلى ضػػػػػػػػػجَّتٍ  
 

 دارت رحػػػػػى الغػػػػػادات فػػػػػي ألالئهػػػػػا
 

 كتعٌشػػػػػػػػػػػػػػقٍت أكصػػػػػػػػػػػػػػافهن عيػػػػػػػػػػػػػػوفي  
 

ػػػػػػطَّ فػػػػػػي أشػػػػػػواقوً   ج    مجنػػػػػػوف ليلػػػػػػى شى

 كأنػػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػػوًس شػػػػػػػػػػػتائها مجنػػػػػػػػػػػوفي  
 

 القػػػػػػػدسي كانػػػػػػػت كالشػػػػػػػمائلي غٌضػػػػػػػةه 
 

ػػػػػػػػقّْ    طيٍهػػػػػػػػًر الركضػػػػػػػػتين تكػػػػػػػػوفي  فػىوىحى
 

  
   
   

                                                 
 .2011، ربيع 29عدد  ،131ص  الفلسطيين، رللة الكاتب *
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 *ارػراح النػج
 جالؿ قضيماتي

 
 باٍسًم الحريًة، كاإلنسافٍ 
 ..أتىحدَّل أسوارى الطغيافٍ 

 ..بافٍ لحمي للغر  لىٍن أبذؿى 
 لىٍن أذبحى كلَّ فػىرىاًش الحقلً 

 ..لًتأكيلىوي أفعىى العدكافٍ 
 لىٍن أقتلى كلَّ حىماـً الدَّكحً 

 ..تيفى لي جندي السلطافٍ لًيػىهٍ 
 

 ..فىأنىا إنسافه.. ًإنسافٍ 
 إنسافه يرفيضي أىٍف ييقتىلٍ 
 إنسافه يرفيضي أىٍف يحيا

عىثٍ   إنسافه يرفيضي أىٍف يػيبػٍ
 إىالَّ إٍف كانٍت ىامىتيوي 

 -كالمجدي ييزنّْرىا بالغارً -
 ..ييؤلّْههىا حيبُّ األكطافٍ 

 

 كيجيبيكى صوته مبتهله 
 االستبدادً  يا قاىرى ليلً 

 دماٍف؟أىتىٍسمعي ما يركم النُّ 

                                                 
 .1993منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق  ،130ص قضيمايت، جالل، ديوان "نداء الرتاب"،  *
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 الموعدي 
ائًلىوي إٍف لىٍم - " شىمى  -تىكيًن "القدسي

 ..لن تعرؼى ركعىتىوي األزمافٍ 
 

 كإٍف أدمى كىطىني فاالستعباد
تػىٍغسليوي النيرافٍ   ..ال بدَّ سى

 طفاؿً فتعودي الضحكةي لأل
تىها "نىيٍساف  .."كييخًصبي فىرحى
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  *قصيدتاف عن الوطن
 سالم جبراف

 

(1) 
 

 كالسندياف ىنا سنبقى
 ..كالصخورٍ 

 كعرائس الزيتوفً 
 كالخٌركب في أىعلى الجباؿ ً 

 ..ككالنُّهورٍ 
 

 كحمائم البريَّة الخضراء
 ًإنَّا سوؼ نخفق ي 

 فوؽ أرضك يا بالدم
 ..كالنسورٍ 

 
 لوالؾ ىل كنا سول جيثث و 

 ؟!كلوالنا أىكنت ًسول قبورٍ 
 كالسندياف ىنا سنبقى

 ..كالنسورٍ 
 

                                                 
 .1968 فلسطني للتأليف والرتمجة والنشر دار ،533 ، صيوان الوطن احملتلاخلطيب، يوسف، د *
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 (2) 
 

 سأظل فوؽ ثراؾ يا كطني
 ..أينشد للربيعٍ مع المزمار 

 :كأىقوؿ للباكين كالمتشائمين
 إفَّ الشتاء يموت

 فابتسموا
 ..كال تتخاذلوا تحت الدموعٍ 

 
 ىاتوا أياًديكمٍ 

 فمعركة البىقاء تريدكمٍ 
  جيندان 

ا  ..لرجوعٍ كمعركة ي
 

للغر ٌ   ..المغامر، كالجبافٍ الموت ي
 كالمجد للشعب الذم 

 يتحمل الصدمات
 ثم يسير فوؽ الشوؾ

 ..الربيعٍ ينتزع  
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 *للشمس ترتفع القصيدة

 باسم الهيجاكم
 

 سرقوا حبيبتو الصغيرةى 
 كاف يستلقي
 ..العربي عينيها ويداعب صوت

 ..يهايرفرؼ بين كفٌ 
 غ كجهو باألرضً كمرَّ 
  الزىرً  و احتراؽي أرٌق

 ..ةٍ فارتفعت قصيد
 

 سرقوا حبيبتو
 كغطوا كجهها بالنزًؼ 

 بريقها سلبوه  ألق
 الجبليَّ كا شعرىا شدٌ 

 ..ةٍ فارتفعٍت قصيد
 

  كعلى الندل ارتفع البكاءي 
 كسافر العطر الجميلي 

 ..ةٍ إلى منافيو البعيد
 

 ..كالفصوؿٍ  كعلى الندل حرقوا المواسمى 
 ..للرحيلٍ  كا المراكبى على الندل شدٌ 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،155 ص ،الثاينلشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو سقريق، طلعت، ا *
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  الحقوؿٍ  شمسي  رتٍ كغيٌ 
 الجرحى مالبسى 

 كقتلى العشق 
 ..ةٍ فارتفعت قصيد

 

 بالنزؼً وا جسمو غطٌ  ..طعنوه
 و المراحل للندل تٍ شدَّ 

 كالفصوؿ غطى المواسمى 
 الطالعين من الجراح ىاتي تأكٌ 

 ..ةٍ من التفاصيل الجديد
 

 كصوتك يستريحٍ  أغنيةه  للشمسً 
 الذبح فاطلعٍ  كأنت طعمي 

 ..ةٍ من تفاصيل القصيد
 

 جراح النزؼ أحرؽٍ 
 صوت القادمين على ارتفاع الموج 

 ..ةٍ تقترب المساف
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 *العذاب كالفرح كالخالصثالثية 
 جبرا حنونو

 

 الوجو األكؿ 
 

 .قادمة مثل ىدير الرعًد.
 .. مجلجلة حمراء

 ؽ في األشياء بنظرات غاضبةو تحدٌ 
 ..تنتفض من األعماؽً 

 . كالطوفافٍ كتزحف كاإلعصار الجارؼ.
 ..تقطع أيدم الشرٌ 

 اكمى تقاتل عفنى األياـ المتر 
 ..تح أبواب التاريخ المظلم لألجياؿٍ تف

 كتصهر بالشرر المتطاير من عينيها 
 حلقات األصفاد

 بأسراب الغربافٍ  الرعبي  يدبُّ 
 . كنعيقان .فتمأل رحم األرض صراخان 

 غضبى.. لن تنكرىا حين تجيئك صارخةن 
 ..أ ملك الشجعافٍ فتهيٌ 

 

 
 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،157 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 الوجو اآلخر 
 

 تلمع كالبرؽ ..
 ينٍ كالسكٌ   ..كحٌد السيف القاطع

  في كجو الشمسً  ى عاريةن تتجلٌ 
 كفي إشعاع الصبحً 

 كوخ و   من كٌوةً  النافذ
 ..مسكينٍ  فالحو  في ضحكةً 

 

 لةن تزىو في األفق مهلٌ 
 تتمايل بين حقوؿ القمح.. 

 السماف المذعورة تعانق أسرارى 
 ..تحضنها.. ترقص بين النرجس كالنسرينٍ 

 طٌيبةن مثل رحيق الزىرة..
 الجدكؿ..  كمياهً   صافيةن 
  كالورد األحمر في نيسافٍ   زاىيةن 

 كساذجة كالطفلة في عمر األزىار..
 النغمة.. يصدح كصوت فيركزمّْ 

 المصلوبينٍ  األياـ كتعبى  تستقطر حزفى 
 ق في عينيها فرح األـ الثكلى يتألٌ 

 ..تزىو أحالـ األطفاؿ المسحوقينٍ 
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 اللقيا 
  ..يا كلدم للقائك منذ سنينٍ  ظامئةه 

 النـو لم يعرؼ جفني طعمى 
 أك بشرابو  كلم أىنأ بطعاـو 

  البيت.. مذ غادرتى  لم يعرؼ قلبي الفرحةى 
 ،ل عينيكلم تتكحٌ 

  كاألغراب على الساحاتً 
 ..كحوؿ جدار الغرفة منتشرينٍ 

 
 

 يا كلدم.. 
 نار الشوؽ القاتل أنقت كل عظامي

 .نور العينين خبا.
 كسراج الزيت انطفأ 

 فأشجار الزيتوف احترقتٍ 
  ..لكن يا كلدم

 ق في جوؼ األرض الزيتوف المتعمٌ  جذري 
 ..سيبقى

 كاألشجار ستبقى كاقفة 
 ..حتى لو ماتت

 
 

 . آه يا كلدم.
 كل مساء أغمض عيني

 الباب تدؽٌ  فأحلم أنك جئتى 
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 برمش العين كي أحضنكى   فأنهضي 
 أقٌبل خديك

 باألحزاف  قلى كأرمي ىذا الوجو المثٍ 
 على صدرؾ

 ةفتزكؿ جميع سنٌي العمر المكدكد
  كلدميا 

 ..حين يطٌوقني زنداؾ كأغفو
 
 

  ..لكن يا كلدم
 مهما ذقت من الحرمافٍ 

 كرغم عذابي.. رغم شقائي.. 
 رغم جميع األحزافٍ 

 زالت أحالمي ترقب يـو اللقيا ما
  ما زلتي أيمٌني النفسى 

 مشرؽ بصبحو 
 حين اآلىات تصير مواكيال 

 .. البيت مشعان  حين أراؾ بصدرً 
 افٍ كالفجر الريٌ 

 فيزىو كجو الصحراء 
 ..ش في صدرم منذ األزمافٍ المتعطٌ 
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  مالحظة بسيطة جدان 
 

 نستنتج من مجرل األحداثً 
 ..ا في عصر السرعة نحيابأنٌ 

  في عصر الخطوات المتالحقةً 
 .. كتغيير األلوافٍ 

 
 :كتقوؿ الجٌدة

 "ف دكاـ الحاؿ محاؿٍ إ"
 

  :كتلمح بعض تقارير األخبار
 شبَّ  بأف حريقان 

  اتي طفائيٌ تقول اإل كلن
  ..على حصر النيرافٍ 



- 613 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

655 
 

 *أبصر من خلل الفرح الجامح
 حسين مهنا
 

-1- 
 

 حين يعانقني طفلي
 رجع طفالن أ
 صرخ في فرح األطفاؿأ

 ..قأصفٌ 
 ..ضحك من أعماؽ األعماؽٍ أ

 . ألعبأقفز.. أركض.
  ي..لكن

 :من خلل الفرح الجامح
 أبصر في عيني طفلي

 ..يتعذبٍ  آخر من شعبي طفالن 
 

-2- 
 

 حين يعانقني النـو 
 بٍ عى تػٍ في جسدم المي  كيسرم خدره 

 أتراخى فوؽ سريرم الداف  في كسلو 
 . أتثاءبأتمٌطى.
 ..لكني

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،161، ص لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 :من خلل الدؼء الناعم في جسدم
 من شعبي مقركران  أبصر شيخان 

 ..يتقلبٍ  في ليل الغربة
 

-3- 
 

 حين أعود إلى البيت مساءن 
 تلقاني زكجي باسمةن 

 دٍ هى جٍ القلب المي  أكجاعى فتذيب البسمةي 
 أنسى يومي األسودٍ .. أتبسم في دىعىةو 

 أعانقها .. آخذىا بين ذراعيٌ 
  أتنفس ملء الرئتينٍ 

 أبحر في عينيها الخضراكينٍ 
 ..لكٌني

 :من بين الموج الهادئ في عيني غاليتي
 ابٍ وَّ من شعبي الجى  بصر عيني الجئةو أ

 األـ المحمـو تنتظر بقلقً 
 ..ابٍ رجوع الغيٌ 

 
-4- 

 

   لست إلهان 
 المسمومة  كي أجعل من حقل األشواؾً 

 ..أجمل بستافٍ 
  لست مسيحان 
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 البؤساء كي أمسح آالـى 
 ..بكٌف النسيافٍ 

  لكٌني أصرخ من قحف الرأسً 
 :بأني

 إنساف.. إنساف.. إنسافٍ 
 

 ة في حلقيستظل الغصٌ 
 مظلمة  كستبقى في قلبي زاكيةه 

 دامت في ىذا الكوف  ما
 شامخةه  جباؿه 

 ..من مٌر األحزافٍ 
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 *ناءغكأفنى ليبقى ال
 حٌنا عٌواد

 

 يسافر في بحر عينيكً  لحلمو 
 عبر مدل الحزف كالليلٍ 

 لو الطلٌٍ يخضٌ  ندمٍّ  لصبحو 
 حو النور كالورد كالفلٌٍ يوشٌ 

 يحاصر في أفق جفنيك بهيٍّ  لفجرو 
  ..سكب لحنيأ

 ..يأغنٌ 
**** 

 

  السهوؿٍ  ي لهمسً أغنٌ 
 كنبض الحقوؿٍ 

  زىور الجباؿٍ 
 المحاؿٍ  تشقٌ 

  كتلك التالؿٍ 
 "..تعاؿٍ "تنادم: 

  قبيل الرحيلٍ 
 كشمس األصيلٍ 
 تالقي الغركب 

 كراء التالؿٍ 
**** 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،165 ص، الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينلشعر سقريق، طلعت، ا *
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 كالجرسً  اللحنً  حلوةً  لزغركدةو 
 ةٍ في العرس غار 

 ةٍ فل المغار لط تتهادل بشوؽو  لترتيلةو 
 ةٍ كنبع الطهار 

 في ربى القدسً  فوؽ مئذنةو  لتكبيرةو 
  ةٍ مهد الحضار 

  ةٍ البشار كبدء 
 ..يأبقى أغنٌ 

 فيأتي الربيع 
 كيلقى اخضرارهٍ 

**** 
 

 رٍ كدكٍ  سورو  في جيدً  الحجارةً  لقدسً 
 ةٍ بالبطول دةو معمٌ  شبابيك نورو تطٌل على طرقاتو 

 كأسطحة كالمرايا على كىج الشمسً 
  ..جها العنفوافيتوٌ  بل لقبابو 

 ..يأغنٌ 
 ..ةٍ ل غنائي يعيد إليها نقاء الطفوللع

**** 
 

 حٌب يهلٌٍ بأكعد 
  يغلٌٍ  حبٍّ  كبيدري 
 في الحواكيرٍ  "ابةو أكؼ شبٌ "على 

  خصبو  كموسمً 
 " النواطيرٍ ميجنا كعتابايطٌل على "
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 أماـ المناطيرٍ  مجدو  "دبكة"ك عزٍّ  لسحجةً 
 لمن يعزفوف كىم يقطفوف كىم يحصدكفٍ 

 كزيتوفٍ  كتينو  ة قمحو بزفٌ 
  لمن ينشدكف كىم يرقصوفٍ 

 على نفحاًت العصافيرٍ 
 ..ينثر فنٌ أشعرم ك  كتبأ

 ..يأغنٌ 
 منح عمرم أك 

 ..فأفنى ليبقى الغناء
**** 
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 *ىويتي األرض
 سليماف دغش

 

 تي زىرٍ مخدٌ 
 ..ةٍ كفرشتي حشائش بريٌ 
 كالبدر قنديل السمرٍ 

 ..ةٍ كأنت لي أغنيٌ 
*** 

 

 آكل الترابٍ  إف جعتي 
 مضغ الحجرٍ أك 

 قف السحابٍ كٍ أي  كاف عطشتي 
 نزؿ المطرٍ كأي 

*** 
 

 كالكركـٍ لي األرض 
 ها على يدمَّ ربيتي 

 ت الغيوـٍ إف شحٌ 
 سقيتها عينيَّ 

*** 
 

 في ضميرىا البذكرٍ  أنا بعثتي 
 لتولد األطفاؿ كالسنابلٍ 

 الصخورٍ  .. كفجرتي أنا
 .. جداكؿٍ جداكالن 

*** 
                                                 

 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،169 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 أرضي أنا أعرفها 
 من ترابها األصيلٍ  جبلتي 
 أعرفها

 في خدىا الجميلٍ  من شامةو 
 خضراء 
 (الجليلٍ )اسمها 

*** 
 

 أصابعي شجرٍ 
 ةٍ كمهجتي صخريٌ 
 كأنت لي القدرٍ 

 ةٍ كالهويٌ  ،يا أرضي 
*** 
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 *قراءات في عيوف حبيبتي
 عبد الناصر صالح

 

(1) 
 

 ؟لماذا سأرحلٍ 
 ؟عني بعيدا كأترؾ كجهكً 

  ..ني بقربك أجملٍ وٍ فكى 
 لماذا أغوص ببحر الجراحٍ 

 ؟كعيناؾ بحرم الكبير المفٌضلٍ 
 

 لماذا سأترؾ حبي القديمٍ 
 كشعرم القديمٍ 

 ؟كأترؾ قلبي الحزين مبللٍ 
 
 ني بدكنك لست عشيقان إف

 يذبلٍ  كقلبي بدكنك
 لي سواؾ إليك أعود فما

 ..لي من البدر أحلى كأجملٍ  كما
 
 
 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،171 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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(2) 
 

 من بالدم يا نجمةن  أحبكً 
 من بالدم يا كوكبان  أحبكً 
 أكثر مما ببالك أحبكً 
 ةٍ يا زنبق

 قلبي الجديبٍ  بحديقةً  كيا طائران 
 رغم اشتداد الحركبٍ  أحبكً 

 كتحت اشتداد الحركبٍ 
 فما عدت أخشى كقوع المعارؾٍ 

 كما عدت أخشى ركوب المخاطرٍ 
 ك من اليـو أنقش اسمى 

 فوؽ دفاتر شعرم
 كفوؽ زماني العجيبٍ 

 ككأنقش اسمى 
  فوؽ السطوحً 

 كفوؽ الجوامعً 
 ..فوؽ الدركبٍ 
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(3) 
 

  ..فلسطيني 
 .. رغم عذابي بسجني اللعينٍ  ني أحبكً إ

 كرغم قتالي مع القهرً 
 ..رغم جفاء السنينٍ 

  كرغم ضياعي ببحر الهالؾً 
 كحرؽ السفينٍ 

 فأنت معي عبر كل دقيقةٍ 
 ..أماـ العيوفٍ  كطيفك دكمان 

 
(4) 
 

 فأصبح حيان  أراؾً 
 بكل الشهور التي ما أضاءتٍ  أراؾً 
  ..كالحلم  ..ين كالسيفتمرٌ 

 ..كالعابرينٍ 
 ، البنفسجالمرايا حوارً  مثل ينتمرٌ 

 مثل رفاؽ السفينةً 
 ..مثل اخضرار الغصوفٍ 
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 *رباعيات الحجر
 عدكاف علي الصالح

(1) 
 ..قمرٍ  طفله 

 أبواه من شعبو 
 ..قد صبرٍ  ان كثير 

 ..يمشي كفي يده حجرٍ 
 ..ظهرٍ  ككأنو فجره 

 
(2) 

 ..أخضرٍ  حجره 
 يقذفو طفله 

 في كجو العسكرٍ 
 أخضر حجره 

 و يشبولوني 
 ..الزعترٍ  لوفى 

 
(3) 

  ..أسودٍ  حجره 
 دٍ يتجدٌ  دكمان  في يد طفلو 
 حجر أسودٍ 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،175 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 شعبو  يرفع ىامةى 
 ..دٍ على الظلم تمرَّ  كالشعبي 

 
( 4) 

 ..أحمرٍ  حجره 
 رٍ ىو دـ الشهداء تخثػَّ 

  أحمرٍ  حجره 
 كلكنٌ  يسعى للفجرً 

 ..رٍ الفجر تأخَّ 
 
(5) 

 أبيضٍ  حجره 
 رو صغي ىو قلبي 
 ينبضٍ  بالحريةً 
 أبيضٍ  حجره 

 يومان يستشهد حاملولو 
 .ينهضٍ  غدان  بدٌ  ال
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 *أغنيات األرض الخصبة باألبطاؿ

 عمر محاميد
 

 (األرض حلمي) 
 

 كاف في األرض سنابلٍ 
 كاف الحقل يمتد حتى ابتعاد الشفقٍ 

 كشمسه  ،أشجاره  ،كاف في الحقل طيوره 
 كأحالـٍ  كانت حوؿ الشمس نجوـه 

 عركس كدكالي
 يالمغنٌ عرفت االمتداد نحو الشمس كالوطن 

 ةٍ حالت بين الحلم كاألرض الخصيب
 ..الريح كأسباب الرحيلٍ  قبضةي 

 

 (حصار العمر) 
  

 ..كاف يا ما كاف  ..من زماف
 احتالؿ خرافةي 

 تغوص في أحشاء ىذا الزمافٍ 
  حاصركا الحلم بالدموعٍ 

 كنامت الطيور في زماف الجوعٍ 
  حاصركا الشفاه

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،  177 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 حاصركا حتى الشجرٍ 
  حاصركا المطرٍ 

 :قالوا للقمرٍ ثم 
 إياؾ أف تشٌع في مواسم الفجرً 

 فكاف االنفجار
 بركاف ثورةى 

 كأغنية للشمس كالسحرٍ 
 

 (يا شمس) 
 

  ..ىناؾ من بعيدٍ 
 تأتي رياح العيدٍ 

 ثم أبكي من فرحٍ  ..أراىا قادمةن 
 أعطني يا شمس فجران باسمان 

 دعيني أمسح الدموعٍ   أك
 عن عيوف طفلنا الجميلٍ 

 األشجار كالمطرٍ دعيني أراقص   أك
 كأنحني لنورؾ الذم انتشرٍ 

 لك حفلة العرس كأسباب الفرحٍ 
 رتولك النور الذم نوٌ 

 ..كحفنة المطرٍ 
  



- 628 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

671 
 

 *أجمل األحالـ
 منيب فهد الحاج

 

  أٌف نخلةن  حلمتي 
 في أرضنا نمتٍ 

 ما ىٌز جذعها خطرٍ 
 فركعها فأصبحت باسقةن 

 الثمرٍ  كريمةى 
 بٍ الرطى  معطاءةى 

 في الثرلجذكرىا عميقة تغوص 
 حيث الدـ الطهور ينسكبٍ 
 من سالف األياـ كالحقبٍ 
  تناطح السحاب كالغيوـٍ 

  كفوقها تألقت شمسه 
 كخيمت نجوـٍ 
 تصافح القمرٍ 

 ..كالمجد في سمائها يحوـٍ 
 

  أٌف نخلةن  حلمتي 
 جادت بها يد القدرٍ 

 يرتاح في ظاللها مشٌرد
 من بعد أف أرىقو السفرٍ 

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،179 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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*لو ضمني ىذا الثرل كفنان   
 ىايل عسقالة

 

 مػػػػػػػػػػػن الكػػػػػػػػػػػوثرٍ  نبػػػػػػػػػػػعه  :ف تسػػػػػػػػػػػألواإ
 صػػػػػػػػػػػػقلتٍ  مػػػػػػػػػػػػن مرمػػػػػػػػػػػػرو  كحجػػػػػػػػػػػػارةه 
ـي صػػػػػػػػػػػػٌلى ا  علػػػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػػػواطئو لغمػػػػػػػػػػػػا

 غازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأبالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػندياف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 دفقػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  كيحيطنػػػػػػػػػػػػػػػػي بجػػػػػػػػػػػػػػػػداكؿو 

 تغفػػػػػػػػػػػػػػو النوافػػػػػػػػػػػػػػذ كلهػػػػػػػػػػػػػػا كىنػػػػػػػػػػػػػػان 
 علػػػػػػػػػػػػػػى أناملػػػػػػػػػػػػػػو نٌػػػػػػػػػػػػػػي درجػػػػػػػػػػػػػػتي إ

 عنيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزٌ  رائحػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػممتي 
 مػػػػػػػػن خػػػػػػػػدرو  تي لٌمػػػػػػػػا دٍخػػػػػػػػ كغفػػػػػػػػوتي 

 عنييػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػوطني كالعشػػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػػوَّ 
 ؽ الغػػػػػػػػػػيم أغنيتػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػو  خربشػػػػػػػػػػتي 

 علػػػػػػػػى لهػػػػػػػػبو مػػػػػػػػن أجػػػػػػػػل أف تبقػػػػػػػػى 
 :كلػػػػػػػػػػػػػذا ،أنجػػػػػػػػػػػػػمو  حفنػػػػػػػػػػػػػةي  فثػػػػػػػػػػػػػراؾى 

 

 

 كطنػػػػػػػػػػي كبسػػػػػػػػػػتاف مػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػعترٍ 
 كالمرمػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  فتخايػػػػػػػػػػػػػػػل اليػػػػػػػػػػػػػػػاقوتي 

 رٍ كنجػػػػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػػػائو كبٌػػػػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػػػبحان 
 كأحيطػػػػػػػػػػػػػػو بالموسػػػػػػػػػػػػػػم األخضػػػػػػػػػػػػػػرٍ 

 رٍ ككاحػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػكٌ  خمػػػػػػػػػػران 
 تبقػػػػػػػػػػػػى نوافػػػػػػػػػػػػػذه معػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػهرٍ 

 كحػػػػػػػػػػوؿ جبينػػػػػػػػػػو األسػػػػػػػػػػمرٍ  طفػػػػػػػػػػالن 
 عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ تي  كأجاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  تفاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 ه نػػػػػػػػػػػػػٌورٍ ا لػػػػػػػػػػػػػوزي لٌمػػػػػػػػػػػػػ كصػػػػػػػػػػػػػحوتي 
 علػػػػػػػػػػػػى دفتػػػػػػػػػػػػرٍ  كأذابنػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػعران 

 كالبيػػػػػػػػػػدرٍ  التػػػػػػػػػػينً  كػػػػػػػػػػرـى   كرسػػػػػػػػػػمتي 
 السػػػػػيف كالخنجػػػػػرٍ  يأمشػػػػػي كفػػػػػوق

 فلػػػػػػػػن أخسػػػػػػػػرٍ  ني كفنػػػػػػػػان لػػػػػػػػو ضػػػػػػػػمٌ 
 

 
 

  

                                                 
 .1993دمشق  ،احتاد الكتاب العرب ،181 ص، لشعر الفلسطيين ادلقاوم يف جيلو الثاينسقريق، طلعت، ا *
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 *مىواكيل في العرس الجىديد
 علي كنعاف

 
 في كل عاصمة مكفَّنةو 

 أحيانان متوَّجةو ك 
 بوحل خنوعها

 ينيطسيضمنا عرسه فلس
 الشهداء دبكتىوي..يتصٌدر 

 ..ح كالصباياسار كتشتعل الليالي بالم
 لكن غيمان آسنان يغشى مواسمنا

 كيسكن في لهاث القلب
 ..في كجع المفاصل كالحنايا

 

 ىل نكتفي بالنوح في إثر األحبةً 
 قاتلوا حتى انحنى صلف العدك على ترابهم

 .."أكبرٍ  "اهلل: كغمغم ذاىالن 
 خبوء من أكجاعنامأـ نكشف ال

 بوح بالزلزاؿ؟!كن
  كليضرب الموتى رؤكسهمي 

 ..بحيطاف من المرمرٍ 
  فمواكب العشاؽ تنتظر العشيةى 

 أف تهل العاصفةٍ 
                                                 

 .1986، منشورات احتاد الكتاب العرب 252ص رلموعة من ادلؤلفني، ادلقاومة يف األدب،  *
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 كلغيرىم..
 -رايا كالحصوفٍ سرغم الجحافل كال-

 !لم يبق غير االختناؽ أك الجنوفٍ 
 

 طالت فصوؿ الدـٍ 
 كازداد حجم القبورٍ 

 ىل في خبايا جيلنا المقهورٍ 
 ؟!للحب أك للحلمٍ زاكية منسٌية 

 
 أعصابنا تلفت من الدكراف في لغة األحاجي:

 عاش الوطن.."
 طاب الوطن..

 "!!طار الوطن
 

 لم يبق من تلك الطيوب سول رماد الذاكرة:
 ("الوحدة")كنا نتعٌشق حلمان أبيض سميناه 

 في أم اآلبار العطشى كأدكا الحلمى 
 كأطفاؿ الحلم؟

 

 ةٍ كنا نرسم أطياؼى الحريٌ )
 (ةٍ خضران.. كطيوران كرديٌ رايات 

 !ةٍ رحم اهلل الحريٌ 
 

 (كنا نحلم باسترداد األرض األكلى)
 خرلفإذا باألرض األ
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 كحبيبات الكرز الدامي
 تسقط في جوؼ األعداء..

 

 أٌكاه يا كجع القصيدة.. 
 الذاكرة! يا عذابى 

 كانت حناجرنا، ال خوؼ، 
 الشارع الغنيٌ  تهزٌ 

 أغانيناكتزرع في أماسٌي القرل أزىى 
 لتطرد عن بيادرىا ذئاب السوؽٍ 

 ككنا نحتفي بالشمس ضيفان في ليالينا
 كنسعى أف نطعّْم كل أشجار الدنى

 .!بعدالة الفاركؽٍ 
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 *العنواف الجديد
 جماؿ قعوار

 

 كانت الساعة في القدس 
 ةٍ كدقيق ان قتيالن كجريح

  كلهذا كلما مرت بمحتٌلي عيوف القدسً 
 ةٍ طفل

 ةٍ طفلة بنت صغير 
  ..فتشت أعينهم

 ..آالتهم
 صدرىا في

 في رحمها
 في عقلها
 ةٍ عن قنبل
  ان يجدكا شيئ كإذا لم

 :كاأصرٌ 
 ةٍ ىذه البنت الصغير "

 ..كلدت في القدس
 كالمولود في القدس

 ةٍ قنبل يسيضح
 

                                                 
 . 65 صقعوار، مجال، ديوان "زينب"،  *
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 جددم يا قدس عهدان 
 كاكتبي في الكوف مجدان 

 كانشرم في أضلع المحتل رعبان 
 

 ..ماذا في بيت المقدس
 ؟األلم كغير الفقر كغير الجوعٍ غير 

 ماذا في بيت المقدس
 غير األقصى

 ؟لمساكين األرض المحتلة مرفوعٍ  بيتان 
 

 صلب ىذا العاـفي عيدؾ تي 
 أفراح القدس

 م في عيدؾ يا سيد صمتتٍ 
 كل األجراس

 القدس على درب اآلالـ
 ةٍ تجلد تحت صليب المحن

 تنزؼ تحت يد الجالدٍ 
 كالعالم قلب منغلقه 

 ةٍ المأسادكف 
 يا سيد مجد القدسٍ  

 يرتفع إليك أنين القدسٍ 
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 ..أنا في القدس
 كمن في القدس
 يلتف بو السور

 كما من حجر في السور
 فالتمسوا غير الصخرة 

 غير األقصى
 غير القدس 

 .ضوء القدس منيعٍ 
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 *يا قػػدس
 جابر قميحة

 
 قيوًمي كشدّْم الفجرى ًمن غىسىًق الظَّالـً ككىبّْرم 
رً   فلطىالما حبىسيوا عليك سيجوفى ليلو أٍكدى
 كبنػىٍوا سيدكدنا عىاتًياتو ذاتى كجوو ميٍنكرً 

 كٍفكفي ًمٍن دمًعًك الميتحيّْرً   -فىديتيكً  -قيوًمي
 قيوًمي عليًك مهابةه ًمٍن عزّْ ماضو ميزىرً 
 ماضي البسالًة، كالكرامًة، كاإلباًء النيّْرً 

 
 كاليوـى قٍد داسى الكالبي على ًحماًؾ األطهرً 

 كعطّْرمفٍلتنهضي، كبماًء قلبًك فاغسليو، 
 كتطهًرم ًمٍن رٍجس مىٍن قىٍد دنَّسوه، تطهًرم

 من ماًء نهًر الكوثرً  -يا قدسنا -كتىوضًئي
 رمكبثوًب ًعفَّتًك المصيوًف تزمًلي، كتدثٌ 

ًثرً  كتزكدم ًمٍن سيورة األنفاؿ  كالميدَّ
 

 رمىذا ىو اإلسراء، قيومي استقبليو، ككبٌ 
 ًفي بهاه األكفرً  (أحمدى )كتفيئي ًمٍن نيوًر 

فيو في ناظًرم  إني أراه على البراًؽ، كطىيػٍ
 بٍل في دمام كأنٌوي شالَّؿي نيورو ميٍسًفرً 
 فأًعيشيو في مخبًرم، كأًعيشيو في مظهرم

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 كأًعيشيو في غربتي، كأًعيشيو في محضرم
 كأكادي أفنى في ىول المحراًب، أك في المنبرً 

 
 فٍلتتحررم قيومي، كًمٍن كل القيود الغيٍشمً 

 الكرامًة كالعيال، كتأمًَّرم ئي عرشى كتبوَّ 
 فىألنًت يا قدسي األميرةي في جميع األٍعصيرً 

 
 رعّْ ىذا زماف النذؿ، كالمتس ال تىعجًبي..

 المتنمّْرً  كبو السيادة للدعيّْ الداعرً 
 ماجنو ميستهترً  رو، أككلكل ًلصٍّ غاد

 ال تٍفزعي.. لكىٍن ًمنى الخدًع اللئيمًة فاحذرم
 :رً ًخسَّةو، كتجبُّ كإذا أراديكا يخدعوؾ ب

 بعزيمةو لم تيقهرً  ،دمرم، كتمرٌ فتذمٌ 
 

 إف طريقهم لألخسرً  -يا قدس- فلتحذرم
 من مىٍنسرً  عصابةه  ،فعليًو قطاعي الطريقً 

 كخيبرً  ،ني قػيرىيظة، كالنضيًر، كقينقاعى كب
 ىمُّهم أف تيقبًرم ،ظوف كما األفاعييتلمٌ 

 أك تنحًني أك تنزًلي عن حقًّْك الميتىجذّْرً 
 فتشبًثي بالحق.. حقّْك في عزيمة قىٍسورً 
 كتحصًني بالعزة القٍعساء، ال تتقهقًرم

 
 ي، كانهضي كاستبشرمال تػىٍقنىًطي ًمٍن رٍكح ربٌ 
، أك بقوًة عٍسكرً فالنصري ليس بطائرا  تو

 كالعديًد األكثرً  بالمكائدً ك  أك بالخداعً 
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 يقيًن األٍطهرً بال -يا قدسى العركبة- النصري 
 كالعزـً الوثيًق.. تذكرم: افالنصري باإليم

 مىٍن ينصر اهللى القديرى على األعاًدم يػيٍنصرً 
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 *رسالة إلى القدس الشريف
المحثوثيسامي سالم   

 
 كلتبقي بدنيانا جليلةٍ  الحبّْ  ي دموعى فٌ كي 

 كلتسمعي سردان كنثران من أحاسيسي النبيلةٍ 
 ىذا غدير المجد نشرب بالقوافي سلسبيلوٍ 

 منو ىواجسان تزىو كأزىار الخميلةٍ  كنبثُّ 
 ن الجميلةٍ سٍ ة الحي ربٌ  فيها صميم مفاخرم يا

 
 أالقي م ماىاكي  :قولي لمن باعوا غالؿ األرض

 يكفي كل ألواف الشقاؽ ً  ،يكفي خطاب الشجب
 النفاؽ ً  يكفي شعارات ه منمقةه ألربابً  

 الوغد يجلدنا كنحن إلى التراجع في سباؽ ً 
 من جثموا على سور البراؽ ً  نزيحي  ؟فمتى نفيقي 

 
 لن تسقطي محبوبتي في حقل أشواؾ األعادم

 الد ً أـ الجً  لن يستطيعوا أف ينالوا منكً  يا
 ا غازؿ األكواف باللوف الرمادمفالليل مهم

 وىاد ً كمضى يبث جناحو ي فوؽ الركابي كال
 تسمو بالدم ،فلسوؼ يجلوه الصباح بضوئو

 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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  الحق بالنصر المثالي قدساه جيلي  سيعود يا
 نصر ه حقيقي  فليس من الخرافة كالخياؿ ً 

 أشباه الرجاؿ ً  يهدُّ  ،يغشى جموع الظالمين
 بين ىامات المحاسن كالجماؿً  افيوً  سنحي

 كبوً  سنكسو األرض أمجادان بلوف البرتقاؿ ً 
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  *عند مواجد الزعتر
 سامي سالم المحثوثي
 

 أكتب نصنا األزىرٍ  من األشواؽً  على لوحو 
 بحبر و دامع و أخضرٍ  ..بآالـو كآماؿو 

 ذخرٍ كاأل سأمزجو ي بأحالـو كزىر التلٌ 
 لقد صامت أمانينا كآف الوقت أف تفطرٍ 

 الزعترٍ  كأف تلقى مواجدىا بقرب مواجدً 
 
 ال اآلىات تثنينا كال األرؽي  (..أبا دارينى )

 يصطادنا الغرؽي بيىمّْ الدمع كاآلالـ لن 
 ىم ّّ كال قلقي  ألف بساحنا الميموف ال

 كليس بوً  سول اآلماؿ في أنسامها العبقي 
 سول حلم و كوجو الصبح عند مواجد الزعترٍ 

 
 يماننا البتارٍ إربوع القدس في  سنأتي يا

 ستهمي في مسالكنا سحائب غيثنا المدرارٍ 
 سنقطف من حقوؿ التين كالزيتوف كالصبارٍ 

 كساىا الفجر يا قدساه باألنوارٍ ثماران قد  
 سيحيى الورد كالريحاف عند مواجد الزعترٍ 

 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 تباريح ه من األشواؽ في أعماقنا تزىرٍ 
 عن ماض و لنا أنورٍ  (أبا دارينى )تخبّْرنا 

 بأف النصر معقوؿ ه بغمد السيف كالخنجرٍ 
 كأف منازؿ األبطاؿ قد تاقت لنا أكثرٍ 

 الزعترٍ لنلقى صبحنا الوضاء عند مواجد 
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 *نبٌية المدف
 أحمد تيمور

 
 في سالسل الحديدٍ  خمسوف عامان 

 القيودٍ  فيخمسوف عامان 
 أك يزيدٍ 

 يجيئنا من خلف سورؾ البريدٍ 
 بالباركدٍ .. بالدخافً .. محمالن بالنارً 

 كالدموع كالحزف الن بالموتمجلٌ 
 

 يا نبٌية المدفٍ .. يا قدسي 
 قد ثار في عركقك البركافٍ 

 بقلبك احتقنٍ من طوؿ ما 
 

 ءٍ يا مدينة الفدا.. يا قدسي 
 دركبك المعراج للسماءٍ 

 فليلنا قد طاؿ في اإلسراءٍ 
 قد أضاءٍ  كالفجر بالدماءً 

 ىم ذبحوا في حجرؾ األبناءٍ 
 

 يا عتيقة األحزافٍ .. يا قدسي 
 يا نبٌية األحزافٍ .. قدسي  يا

                                                 
 .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،111شعراء الشعوب اإلسالمية، ص القدس الشريف بني، دلصري، حسني رليبا *
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 قد ثار في دمائنا البركافٍ 
 من طوؿ ما بقلبك احتقنٍ 

 

 الحياة لإلنسافٍ  ستنتهي
 يا قدسنا المحنٍ  ستنتهي

 سيصمد المالؾ للشيطاف
  ستهـز البراءة الفتنٍ 

 الضباب كالدخافٍ  سينجلي
 كتدخل المرافىء السفنٍ 

 .كترجع استدارة الزمنٍ 
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 *يـو الثأر

 عبد البديع عراؽ
 

 فرحػػػػػػػان  اهلل أكبػػػػػػػر، يػػػػػػػا قػػػػػػػدسي اىتفػػػػػػػي
 

 كاألبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحمي اهلل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  
 

 إلقػػػػػػػػػػداـ معلنػػػػػػػػػػةن الخنػػػػػػػػػػاجر لتػػػػػػػػػػدكم 
 

ـي    كالرعػػػػػػػػد جلجػػػػػػػػل فػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػاؽ يحتػػػػػػػػد
 

 كسػػػػػػػػاحة الحػػػػػػػػرب لألبطػػػػػػػػاؿ مفخػػػػػػػػرةه 
 

 لهػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػمي  صػػػػػػػػػوت الرصػػػػػػػػػاص زغاريػػػػػػػػػده  
 

 المػػػػػوت يػػػػػا كطنػػػػػي اليػػػػػـو يحلػػػػػو لقػػػػػاءي 
 

 إف الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة علػػػػػػػػػػػػػػػى ذؿ لنػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػقمي  
 

 وكموكػػػػػػب النصػػػػػػر مػػػػػػا زالػػػػػػت جحافليػػػػػػ
 

 تواصػػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػػرب بػػػػػػػػػػػالنيراف تضػػػػػػػػػػػطرـي  
 

 عركبتهػػػػػػػػػػالترجػػػػػػػػػػع األرض كالماضػػػػػػػػػػي 
 

 كتأخػػػػػػػػػػذ الحػػػػػػػػػػق قسػػػػػػػػػػران رغػػػػػػػػػػم أنفهػػػػػػػػػػمي  
 

 أمػػػػػػػػالن  اىتفػػػػػػػػي يػػػػػػػػا قػػػػػػػػدسي  ،اهلل أكبػػػػػػػػر
 

 سػػػػػػػػػنمحو عنػػػػػػػػػك كيػػػػػػػػػدىمي  إنػػػػػػػػػا أتينػػػػػػػػػا.. 
 

 قػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػاد الزمػػػػػػػػػاف لنػػػػػػػػػا ،اهلل أكبػػػػػػػػػر
 

 بػػػػػػػػػػرغمهمي  تٍ كسػػػػػػػػػػاعة الػػػػػػػػػػذؿ قػػػػػػػػػػد كلٌػػػػػػػػػػ 
 

 أحفػػػػػػػػػاد يعػػػػػػػػػرب ال يرضػػػػػػػػػوف منقصػػػػػػػػػة
 

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػػتكمي  منزلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿٌ  العػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌ   
 

 لتنػػػػػػػػػػػػػػػابٍ كاهلل يشػػػػػػػػػػػػػػػهد أف القػػػػػػػػػػػػػػػدس قً 

 

 كتشػػػػػػػػػػػػػػػػهد األرض كاآلفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ كاألمػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 ج
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 *ىاتف من القدس إلى العرب

 محمد حامد الحضيرم
 

 كثػػػػػػػػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػػػػػػػعب منتفضػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكانا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلن  يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  
 

 بانتفاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابه 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر غضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبانا 
 

 أكغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو  يواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى 
 

 لترميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمختٍ 
 

 كأحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد آلبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 تٍ بٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوبنا ل
 

 عجالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس 
 

 كأكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانا 
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا
 

 انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاربٌ  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلمً  
 

 اسن دالثػػػػػػػػػػػػػػػػػأر عٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػػػػػػردٌ 
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجدنا كأدمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػجدنا األقصػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكان كريحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 بالبػػػػػػػا كيػػػػػػػا مػػػػػػػن قػػػػػػػد فتحػػػػػػػتى 
 

 لألديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانا 
 

 كنعاىػػػػػػػػػػػػػػػػد أف نعيػػػػػػػػػػػػػػػػد إليػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكانا 
 

 دػػػػػػػػػػػػػػػػنرضػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػالـ القيكال 
 

 يخدشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كينعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 ركيفضػػػػػػػػػػػػػػح شػػػػػػػػػػػػػػعبنا المغػػػػػػػػػػػػػػوا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػرض إذعانػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 سكال يقبػػػػػػػػػػػػػػػػل غيػػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 إيوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةن ك  
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػن يتػػػػػػػػػػػػػػرؾ شػػػػػػػػػػػػػػبران مػػػػػػػػػػػػػػن
 

 أراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيو ألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانا 
 

 الػػػػػػػػػػػػدينصػػػػػػػػػػػػالح ا يػػػػػػػػػػػػا فهيػػػػػػػػػػػػ
 

 إف الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 بالسػػػػػػػػػػػػػلب كالمسػػػػػػػػػػػػػلو  نػػػػػػػػػػػػػردٌ 
 

 كالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس كجوالنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كمػػػػػػػػن فػػػػػػػػي القػػػػػػػػدس مضػػػػػػػػطهد
 

 كأضػػػػػػػػػػػػػػػػحى القػػػػػػػػػػػػػػػػدس إسػػػػػػػػػػػػػػػػكانا 
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 *محنة القدس

 يعبد الستار الهان
 

 اهلل أكبػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػػـو مشػػػػػػػػػػػهودي 
 

 كذكػػػػػػػػره فػػػػػػػػي دنػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػالـ محمػػػػػػػػودي  
 

 ليحفظػػػػػػوا حرمػػػػػػات القػػػػػػدس سػػػػػػالمةن 
 

 كتهويػػػػػػػػػػدي  خه كال مٍسػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػال احػػػػػػػػػػتالؿه  
 ِي 

 كحػػػدتنا يػػػا محنػػػة القػػػدس قػػػد أحييػػػتً 
 

 كقػػػػػد جمعػػػػػت ككىػػػػػم الخصػػػػػم تشػػػػػريدي  
 

 القػدس عػن كطػنو كانت ميناىم خركج 
 

 كتوحيػػػػػػػػػػػػدي  ها حػػػػػػػػػػػػبّّ أجػػػػػػػػػػػػزاؤه ضػػػػػػػػػػػػمٌ  
 

ػػػػ  مٍ هى هى فَّ لكػػػػن نسػػػػوا أف ىػػػػذا الػػػػركن سى
 

 مػػػػػػػػردكدي  الكفػػػػػػػػرً  منػػػػػػػػذ القػػػػػػػػديم ككيػػػػػػػػدي  
 

 جحافػػل قػػد أقامػػت فػػي حمػػى قدسػػي
 

 كغادرتهػػػػػػػػػػػا كحيلػػػػػػػػػػػم النصػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػوؤكدي  
 

 تػػػػػػػػػػزاؿ بطػػػػػػػػػػاح القػػػػػػػػػػدس راكيػػػػػػػػػػةن  الك 
 

 ى كىػػػػػػػػو منكػػػػػػػػودي تػػػػػػػػولٌ  غػػػػػػػػازو  حػػػػػػػػديثى  
 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
  .2002ة القاىر  ،الدار الثقافية للنشر، 166، صلقدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، اادلصري، حسني رليب *
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 *األقصىصلوات في المسجد 
 أحمد سويلم

 

 : يومان  لن تسألني أرضي
 ؟"من أنت"

 ..لن يسألني أمسي
 المئذنة الشاىقة الهامةٍ  لن تسألني

 فأنا ما جرجرت الساقين لها في تيو الغربةٍ 
 كأنا ألهو فوؽ ركابيها ما ارتعدت أطرافي

 ..كأنا أدفع عن شرفات النور ما سقط سالحي
 

 في أرضي أدرم كم حبة رملو 
 تاريخ يخلد فوؽ الجدرافكم 

 ....كم ناقوس دؽَّ فى كم صوت أذَّ 
 أنذا يا صوت الزمن الدافقا ى

 العذراءً  أقبض من أرضي
 كعناد ثأرو  قبضةى 

 أقسم فيها باإلسراءً 
 األحياءً  أقسم فيها بالشهداءً 

                                                 
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر، 74، صالقدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، ادلصري، حسني رليب *
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 (ابن الخطابً ) كعلى ىٍدم
 (صالح الدينً )كعلى درب 

 ..بقلبي لم تمت الصلواتي 
 ..بسيفي لم تمت الدعواتي 
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 الفصل الخامس
 فضائل القدس

 
 مجموعة من اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة في فضائل القدس:

  

المسػجد الحػراـ إلػى المسػجد األقصػى الػذم باركنػا  ،ل بعبػده لػيالن مػنسبحاف الػذم أسػر "
 .سورة اإلسراء ،"حولو لنريو من آياتنا إنو ىو السميع البصير

 ،أيتًيتي بًاٍلبػيرىاؽً "، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ: عن أنس بن مالك _
اًر كىديكفى الٍ  ،كىىيوى دىابَّةه  اًفرىهي ًعٍندى ميٍنتػىهىى طىٍرًفًو، فػىرىًكٍبتيوي فىسىارى أىبٍػيىضي فػىٍوؽى اٍلًحمى ٍغًل يىضىعي حى بػى

ٍقًدسً  ا اأٍلىٍنًبيىاءي، ثيمَّ  ،ًبي حىتَّى أىتػىٍيتي بػىٍيتى اٍلمى ٍلقىًة الًَّتي يػىٍرًبطي ًفيهى ابَّةى بًاٍلحى فػىرىبىٍطتي الدَّ
ـ بًًإنىاءو ًمٍن خىٍمرو ثيمَّ خىرىٍجتي فىجى  ،دىخىٍلتي فىصىلٍَّيتي ًفيًو رىٍكعىتػىٍينً  اءىًني ًجٍبرًيلي عىلىٍيًو السَّالى

ًإنىاءو ًمٍن لىبىنو فىاٍختػىٍرتي اللَّبىنى  اًء  ،قىاؿى ًجٍبرًيلي: أىصىٍبتى اٍلًفٍطرىةى  ،كى ثيمَّ عيًرجى بًنىا ًإلىى السَّمى
نٍػيىا فىاٍستػىٍفتىحى ًجٍبرًيلي    ...".الدُّ

 

"صخرة بيت : قاؿ لى اهلل عليو كسلمص عن رسوؿ اهلل ،عن عبادة بن الصامت _
 .المقدس على نخلة الجنة، كتلك النخلة على نهر من أنهار الجنة"

 

إف اهلل اختار من المدائن أربعة: صلى اهلل عليو كسلم: " رسوؿ اهللأف  ىريرة يأبعن  _
مكة كىي البلدة، كالمدينة كىي النخلة، كبيت المقدس كىي الزيتونة، كدمشق كىي 

 ."التينة
 
 

 نبوية الشريفة عن بيت المقدس:لألحاديث اا كىنا بعض
 

 "من صلى في بيت المقدس فكأنما صلى في السماء"._ 
 "كتزؼ جميع مساجد األرض إلى بيت المقدس"._ 
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 "كعلى الصخرة ينادم المنادم يـو القيامة، كفيها ينفخ في الصور"._ 
 "البيت المقدس بنٍتو األنبياء كسكنٍتو األنبياء"._ 
 "ما في موضع شبر إال كقد صلى فيو نبي أك أقاـ فيو ملك"._ 
 "من زار البيت المقدس شوقان إليو دخل الجنة"._ 

كتبٍت   و أمو، كمن صاـ فيو يومان كاحدان خرج من ذنوبو كيـو كلدتٍ  _ "كمن صلى فيو ركعتين
 لو براءتو من النار".

 ،مػؤرخينالاريخ العامػة لػدل كتػب التػفػي   ن فضائل القدس كاسع جػدان، كنجػدهالحديث عك 
 "السػػػػيوطي"ك "الػػػػذىبي"ك "الطبػػػػرم"ك "ابػػػػن خلػػػػدكف"ك "ابػػػػن كثيػػػػر"ك "ابػػػػن األثيػػػػر"مثػػػػل 

ابػػػن "ك "ابػػػن عسػػػاكر"ك "هاني"العمػػػاد األصػػػفك "اليعقػػػوبي"ك "ابػػػن حوقػػػل"ك "المسػػػعودم"ك
حجػي "ك "ابػن خلكػاف"ك "يػاقوت الحمػوم"في كتب التراجم، مثل ك ، "برككلماف"ك "العديم
 "ابػػن القيسػػراني"ك "ابػػن قتيبػػة"ك "ابػػن العمػػاد الحنبلػػي"ك "أبػػي الفػػرج األصػػفهاني"ك "خليفػػة

ابػػن "فػػي كتػػب الػػرحالت لػػدل ك ، "ابػػن النػػديم"ك "ابػػن حجػػر العسػػقالني"ك "ابػػن منظػػور"ك
فػػػػي الكتػػػػب األكثػػػػر تخصصػػػػان فػػػػي كغيػػػػرىم، ك  "ناصػػػػر خسػػػػرك"ك "ابػػػػن بطوطػػػػة"ك "جبيػػػػر

 ." ككتب كثيرة أخرلةأبي شام"ك "ابن الجوزم"مثل كتب  ،الموضوع
 

" الػذم ابن الجوزمالفرج  "أبيكلعل أىم الكتب التي تحدثت عن ىذه الفضائل ىو كتاب 
كيػػػوزع ابػػػن الجػػػوزم ىػػػذه الفضػػػائل فػػػي سػػػبعة  ،يحمػػػل العنػػػواف نفسػػػو: "فضػػػائل القػػػدس"

كمن المفيد أف نذكر أىم  ،أف يتحدث عنو من ىذه الفضائل أرادكعشرين بابان تغطي كل ما 
 بواب:ىذه األ

 

 .في فضل األرض المقدسة .1
 .في ذكر الجبل الذم عليو بيت المقدس .2
 .في كضع بيت المقدس كبداية أمره كذكر العجائب التي كانت فيو .3
  .في فضل بيت المقدس، كفضل زيارتو، كثواب الصالة فيو، كالسكنى فيو .4
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 "كعلى الصخرة ينادم المنادم يـو القيامة، كفيها ينفخ في الصور"._ 
 "البيت المقدس بنٍتو األنبياء كسكنٍتو األنبياء"._ 
 "ما في موضع شبر إال كقد صلى فيو نبي أك أقاـ فيو ملك"._ 
 "من زار البيت المقدس شوقان إليو دخل الجنة"._ 

كتبٍت   و أمو، كمن صاـ فيو يومان كاحدان خرج من ذنوبو كيـو كلدتٍ  _ "كمن صلى فيو ركعتين
 لو براءتو من النار".

 ،مػؤرخينالاريخ العامػة لػدل كتػب التػفػي   ن فضائل القدس كاسع جػدان، كنجػدهالحديث عك 
 "السػػػػيوطي"ك "الػػػػذىبي"ك "الطبػػػػرم"ك "ابػػػػن خلػػػػدكف"ك "ابػػػػن كثيػػػػر"ك "ابػػػػن األثيػػػػر"مثػػػػل 

ابػػػن "ك "ابػػػن عسػػػاكر"ك "هاني"العمػػػاد األصػػػفك "اليعقػػػوبي"ك "ابػػػن حوقػػػل"ك "المسػػػعودم"ك
حجػي "ك "ابػن خلكػاف"ك "يػاقوت الحمػوم"في كتب التراجم، مثل ك ، "برككلماف"ك "العديم
 "ابػػن القيسػػراني"ك "ابػػن قتيبػػة"ك "ابػػن العمػػاد الحنبلػػي"ك "أبػػي الفػػرج األصػػفهاني"ك "خليفػػة

ابػػن "فػػي كتػػب الػػرحالت لػػدل ك ، "ابػػن النػػديم"ك "ابػػن حجػػر العسػػقالني"ك "ابػػن منظػػور"ك
فػػػػي الكتػػػػب األكثػػػػر تخصصػػػػان فػػػػي كغيػػػػرىم، ك  "ناصػػػػر خسػػػػرك"ك "ابػػػػن بطوطػػػػة"ك "جبيػػػػر

 ." ككتب كثيرة أخرلةأبي شام"ك "ابن الجوزم"مثل كتب  ،الموضوع
 

" الػذم ابن الجوزمالفرج  "أبيكلعل أىم الكتب التي تحدثت عن ىذه الفضائل ىو كتاب 
كيػػػوزع ابػػػن الجػػػوزم ىػػػذه الفضػػػائل فػػػي سػػػبعة  ،يحمػػػل العنػػػواف نفسػػػو: "فضػػػائل القػػػدس"

كمن المفيد أف نذكر أىم  ،أف يتحدث عنو من ىذه الفضائل أرادكعشرين بابان تغطي كل ما 
 بواب:ىذه األ

 

 .في فضل األرض المقدسة .1
 .في ذكر الجبل الذم عليو بيت المقدس .2
 .في كضع بيت المقدس كبداية أمره كذكر العجائب التي كانت فيو .3
  .في فضل بيت المقدس، كفضل زيارتو، كثواب الصالة فيو، كالسكنى فيو .4
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  .في ذكر ما جرل على بيت المقدس من الخراب كالنهب .5
إلػى بيػت المقػدس، كمسػراه إليػو كمعراجػو منػو   عليو كسػلمصلى اهللفي صالة الرسوؿ  .6

 .إلى السماء
 .( بيت المقدس كصالتو فيورضي اهلل عنوفي ذكر فتح عمر بن الخطاب ) .7
 .في ذكر من نزلو من األكابر، كمن ينتابو من المالئكة كالزىاد كالعٌباد .8
 .كثواب اإلىالؿ إلى بيت المقدس ،في ذكر أف الحشر من ىناؾ .9

 .لة الصخرة كالصالة إلى جانبيها، كذكر أف الكعبة تزكر الصخرة يـو القيامةفي فضي .10
 

* * * 
 

كيشػػير ابػػن الجػػوزم إلػػى قػػوؿ قتػػادة: "األرض المقدسػػة الشػػاـ كلهػػا"، كمػػا يػػذكر قػػوؿ أبػػي 
 صػػلى اهلل عليػػو كسػػلمىريػػرة: "الزيتػػوف جبػػل عليػػو بيػػت المقػػدس". كعػػن عائشػػة أف الرسػػوؿ 

ككصػػػػلها بالمدينػػػػة ككصػػػػل المدينػػػػة ببيػػػػت ، هلل كعظػػػػم حرمتػػػوقػػػاؿ: "إف مكػػػػة بلػػػػد عظمػػػػو ا
 ثم خلق األرض بعد ألف عاـ خلقان كاحدان". ،المقدس

 

لمقػػدس بنشػػابة رجعػػت أنػػو مػػن رمػػى بيػػت اجائػػب التػػي يتحػػدث عنهػػا ابػػن الجػػوزم كمػػن الع
ضغطو ذلػك البػاب حتػى  س فيو باب، فمن دخلو ككاف ظالمان كأف بيت المقدالنشابة عليو، 

 بظلمو.يعترؼ 
 كمن أبرز فضائل القدس لدل ابن الجوزم:

 

المسػػجد األقصػػى ىػػو بيػػت المقػػدس، كسػػمي باألقصػػى نظػػران للمسػػافة بينػػو كبػػين الكعبػػة  -
 في مكة المكرمة.

 .إف اهلل عز كجل ينظر كل يـو مرتين إلى بيت المقدس -
 .من زار بيت المقدس شوقان إليو دخل الجنة -
 .كاف لو مثل حسناتهم  يت المقدس ثالث مراتلمؤمنات في بمن استغفر للمؤمنين كا -
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قػػاؿ: "نعػػم المسػكن بيػػت المقػػدس، كمػػن  كسػػلم عليػو صػػلى اهللعػن ميمونػػة أف الرسػػوؿ  -
 .صلى فيو صالة بألف صالة فيما سواه"

ال يػػزاؿ طائفػػة مػػن أمتػػي قػػاؿ:  سػػلمك عػػن أبػػي أمامػػة البػػاىلي أف الرسػػوؿ صػػلى اهلل عليػػو  -
 يضػرىم مػن خػالفهم، قػالوا: يػا رسػوؿ اهلل كأيػن ال ،ظاىرين على الحق، لعػدكىم قػاىرين

 .: ببيت المقدس كأكناؼ بيت المقدسقاؿ ؟ىم
تشد الرحاؿ إال  : "الؿقا سلمك أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  أبي سعيد الخدرمعن  -

 ."إلى ثالثة مساجد: المسجد الحراـ، كالمسجد األقصى، كمسجدم ىذا
 ة بيت المقدس في ذلك.حديث مفٌصل عن اإلسراء كالمعراج، كأىمي -
 صلحان، كالعهدة العمرية ألىل القدس، كفيهػا: ىػػ15سنة  للقدس فتح عمر بن الخطاب -

"إني قد أمنػتكم علػى دمػائكم كأمػوالكم كذراريكػم كصػالتكم كبًػيػىعىكم، كال تكلفػوا فػوؽ 
تػػو فلػػو األمػػاف، كإف علػػيكم الخػػراج كمػػا علػػى طػػاقتكم، كمػػن أراد مػػنكم أف يلحقػػو ألم

علي بن أبي طالب، كعبد الرحمن بػن  كشهد على ىذه العهدة كل من "،لسطينمدائن ف
 عوؼ، كخالد بن الوليد، كمعاكية بن أبي سفياف.

 23الجمعػة  ذكر ما جرل على بيت المقدس على يد الفرنجة الذين دخلػوا القػدس يػـو -
 كنهبػوا المسػجد كقتلوا أكثر من سبعين ألفان من المسلمين ـ( 1099ق ) 492شعباف 

، األقصى بما فيو من قناديل الذىب كالفضة كالثياب كما ال يحصى من المتاع كاألمػواؿ
بقاء الفرنجة فيها حتػى طػردىم مػن قبػل صػالح الػدين الػذم دخػل بيػت المقػدس كذكر 
ـ(، كيػػػػػػورد ابػػػػػػن الجػػػػػػوزم قصػػػػػػيدة "األبيػػػػػػوردم"  1187ق ) 583رجػػػػػػب  27يػػػػػػـو 

 ا الكتاب.المشهورة، كىي كاردة في النصوص المختارة في ىذ
أرض المحشر "، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أخبرنا عن بيت المقدس قاؿ: عن أبي ذرٌ  -

 .وا فيو، فإف الصالة فيو كألف صالة"توه فصلٌ آنشر، مكال
 على فضائل الصخرة: "صخرة بيت المقدس من جنة الفردكس". يرٌكز ابن الجوزم -
المقػدس فصػٌلى عػن  قػاؿ: "مػن أتػى بيػت صػلى اهلل عليػو سػلم، أف رسػوؿ اهلل عن كعب -

يمػين الصػخرة كشػػمالها، كدعػا عنػد موضػػع السلسػلة، كتصػٌدؽ بمػػا قػٌل ككثػر، اسػػتجيب 
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دعاؤه، ككشف اهلل حزنو، كخرج من ذنوبو كيـو كلدتو أمو، إف سػأؿ اهلل الشػهادة أعطػاه 
 إياىا". 

* * * 
 

راجم، كبعضػػها ككتٌػػاب التػػ ىػػذه المعػػاني لػػدل ابػػن الجػػوزم نجػػدىا لػػدل الرحالػػة كالمػػؤرخين
عميقػان فػي الػذاكرة العربيػة كاإلسػالمية  تغوصثين كالفقهاء، فالقدس دٌ لدل المفسرين كالمح

كاإلنسػػانية، كتمثػػل تلػػك الرمزيػػة العاليػػة لػػدل كػػل الػػديانات السػػماكية، كقػػد عرفػػت خػػالؿ 
خػرل، األألديػاف لالحكم اإلسالمي كل أشكاؿ التسامح  كالقبوؿ باآلخر كإعطاء الحريػات 

كالنظر إلى المجتمع على أنو مكونات ثقافية متعددة  يجػب احترامهػا جميعػان، كالنظػر إليهػا 
 على قدـ المساكاة في حقوقها ككاجباتها.

كقػػػد جٌسػػػد الشػػػعراء ىػػػذه المعػػػاني مػػػن الفضػػػائل كمػػػا يترتػػػب عليهػػػا مػػػن معطيػػػات حضػػػارية 
في شعر النكبة  كأ ،ةيالصليبكممارسات يومية، سواء أكاف ذلك في شعر المرحلة الفرنجية 

كصػػوالن إلػػى تصػػوير كػػل أشػػكاؿ  ،الفلسػػطينية بمراحلػػو المتتاليػػة منػػذ مطلػػع القػػرف العشػػرين
الصػػراع مػػع العػػدك الصػػهيوني كأكجػػو الشػػبو بػػين ىػػذا العػػدك المعاصػػر كالعػػدك الفرنجػػي قبػػل 

 ككانت القدس محور اىتماـ الشعراء كقصائدىم قديمان كحديثان. ،ألف عاـ
 

* * * 
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 *س:فتح القد في ابن الساعاتي قاؿ
 

 كقفػػػػػتى علػػػػػى حصػػػػػن المخػػػػػاض كإنٌػػػػػو
 كمػػػػػا رفعػػػػػٍت أعالمػػػػػكى الصػػػػػفري سػػػػػاعة ن 

 كبيعػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن أعاليػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػليبه 
 نزاؿصػػػػليبة عبٌػػػػاد الصػػػػليبً كمنػػػػزؿي الػػػػػ

  ين عصػػػػػػػػػػػبةه النبيٌػػػػػػػػػػػ أيسػػػػػػػػػػػكن أكطػػػػػػػػػػػافى 
  كالنُّصػػح فػػي الػػدين كاجػػبه  نصػػحتكم،

 

 

 حػػػػػػػػػػػقٍّ ال يوازيػػػػػػػػػػػًو موقػػػػػػػػػػػفي  لموقػػػػػػػػػػػفي 
 أٍف غػػػدٍت أكبادىػػػا الٌسػػػود ترجػػػفي إلػػػى 

 كسػػػػػػػادى بػػػػػػػو ديػػػػػػػن حنيػػػػػػػف كميصػػػػػػػحفي 
 لقػػػػػػػػػػػػػد غادرتػػػػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػػػػو صفصػػػػػػػػػػػػػفي 
 ؟تمػػػػػػين لػػػػػػدل أيمانهػػػػػػا كىػػػػػػي تحلػػػػػػفي 

، فقػػد جػػاء   (يوسػػفي )ذركا بيػػت يعقػػوبو
 

 

 *ة:عن القدس كالمدينة المنٌور  كقاؿ متحدثان 
 

 كقػػػد سػػػاغى فػػػتحي القػػػدًس فػػػي كػػػلّْ منطػػػق
 فليػػػػػت فتػػػػػى الخطٌػػػػػاًب شػػػػػاىدى فتحهػػػػػا 
 حبػػػػػػػا مكػػػػػػػة الحيسػػػػػػػنى كثنٌػػػػػػػى بيثػػػػػػػربو 
 كأصػػػػػػػبح ذاؾ الثغػػػػػػػري جػػػػػػػذالف باسػػػػػػػمان 

 

 

 الصُّػػػػٌما كشػػػػاع ى إلػػػػى أف أسػػػػمعى األسػػػػلى 
 أصػمى (يوسػف)فيشهدى أٌف السيف من 

 كأسػػػػػػػمعى ذيػػػػػػػاؾى الضػػػػػػػريحى كمػػػػػػػا ضػػػػػػػٌما
 عو لثمػػػػػػػػػػػاًسػػػػػػػػػػػكألسػػػػػػػػػػػنةي األغمػػػػػػػػػػػادً  توٍ 

 

 

 *ة:قدسية ثاني في كقاؿ
 

بعػػػػػػدىػػػػػػ المقػػػػػػدس ى البيػػػػػػت ى  ماو الفػػػػػػاتح ي
كػػػػػػػػػاف ثػػػػػػػػػاني خليفػػػػػػػػػةو فضػػػػػػػػػيلة  ي   فػػػػػػػػػتح و

 

 
 تحامٍتػػػػػػػػو سػػػػػػػػادات ي الػػػػػػػػدُّنا كمسػػػػػػػػوديىا

 ، كأنػػػػػػػت معيػػػػػػػديىاديهاٍبػػػػػػػمػػػػػػػن القػػػػػػػـو مي 
 

 

                                                 
 .409، ص 2ابن الساعايت، ديوانو، ج  *
 .407، ص 2، ج وابن الساعايت، ديوان *
 .608، ص 2ابن الساعايت، ديوانو، ج  *
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 فتح القدس عن صفهاني )العماد الكاتب(العماد األ كتب الوزير الشاعرك 
  *قصيدة قاؿ فيها:

 

 

 يػػػػػػػا يػػػػػػػوـى حطػػػػػػػينى، كاألبطػػػػػػػاؿي عابسػػػػػػػةه 
 رأيػػػػػػت ى فيهػػػػػػا عظػػػػػػيمى الكفػػػػػػرً محتىقػػػػػػران 

 فقػد (البػرنس)سػيفو بػرل رأس  طهػر يا
 عػػػػػػػٌرل ظبػػػػػػػاه مػػػػػػػن األغمػػػػػػػاد مهرقػػػػػػػة ن 
ً مػػػػػنغمسه   مػػػػػن سػػػػػيفو فػػػػػي دمػػػػػاءً القػػػػػـو
 أفنػػػػػػػػاىم قػػػػػػػػتلهم كاألسػػػػػػػػر فانتكسػػػػػػػػوا

 

 

 كبالعجاجػػػةً كجػػػو الشػػػمس قػػػد عبسػػػا
 معٌفػػػػػػػػران خػػػػػػػػٌده كاألنػػػػػػػػف قػػػػػػػػد تعسػػػػػػػػا

 نجسػػا أصػػابى أعظػػم مػػن بالشػػرؾً قػػد
 دمػػػػػػان مػػػػػػن الشػػػػػػرؾً رٌداىػػػػػػا بػػػػػػو ككىسػػػػػػا

 الكفػر منغمسػمن كٌل من لم يزؿ في ا
 كبيػػػػػػػت كفػػػػػػػرىم مػػػػػػػن خبػػػػػػػثهٍم كينسػػػػػػػا

 

 

*ل:في قصيدة أخر  حطينعن  صفهانيالعماد األتحٌدث ك   
 

 سػػػػػحبتى علػػػػػى األردٌف ردنػػػػػان مػػػػػن القنػػػػػا
 حططػػػػت ى علػػػػى حطػػػػين قػػػػدرى ملػػػػوكهم

 ين لػػػػم تكػػػػنكنعػػػػمى مجػػػػاؿ الخيػػػػلً حطٌػػػػ
 غػػػػػػداة أسػػػػػػود الحػػػػػػرب معتقلػػػػػػو القنػػػػػػا
 كسػػػػػػػػػرتهم إذ صػػػػػػػػػحٌ عزمػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػيهم

 األرض جيشػػػػػػهمبواقعػػػػػػة و رٌجػػػػػػت بهػػػػػػا 
 بطػػػػػوف ذئػػػػػاب األرض صػػػػػارت قبػػػػػورىم

 (طبريٌػػػػػػػػػة)كقػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػابى ريانػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى 
 

 

ملسػػػػػػػػػػػػػايٌػػػػػػػػػػػػػردين ملػػػػػػػػػػػػػدان كخطيٌػػػػػػػػػػػػػة ن  ة ن
كفػػػػرىم جنسػػػػا  كلػػػػم تبػػػػقً مػػػػن أجنػػػػاس ً
 معاركهػػػػػػا للجػػػػػػرد ضرسػػػػػػان كال دىسػػػػػػا
 أسػػػػود تبغػػػػي مػػػػن نحػػػػور العػػػػدا نهسػػػػا
 كنكسػػػػػتهم إذ صػػػػػارى سػػػػػهمهم نكسػػػػػا

 جبػػػػػػالهىم بٌسػػػػػػان  كمػػػػػػا بٌسػػػػػػتٍ  دمػػػػػػاران 
 أف تكػػوف لهػػم رمسػػا كلػػم تػػرض أرضه 
 ، كيػػػػا حسػػػػنها مرسػػػػىفيػػػػا طيبهػػػػا ريػػػػان 

 

 

                                                 
 .82 ، ص2، ج"الروضتنيكتاب "أبو شامة، شهاب الدين،   *
 .89 ، ص2، ج"الروضتنيكتاب "أبو شامة، شهاب الدين،   *
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 *:صفهانيالعماد األ  يقوؿ ،أمجد تعظيم صالح الدين فيهام عظٌ قصيدة ي كفي
 

 

 رأيػػػتي صػػػالحى الػػػدين أفضػػػلى مػػػن غػػػدا
 

 كأشػػػػرؼى مػػػػن أضػػػػحى كأكػػػػـر مػػػػن أمسػػػػى
 

 أيامنػػػػػػػػا منػػػػػػػػو ي مشػػػػػػػػرقان  فػػػػػػػػال عػػػػػػػػدمتٍ 
 

 ينيػػػػػػػػػػػر ي بمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػولي ليالينػػػػػػػػػػػا الديمسػػػػػػػػػػػا
 

 جنػػػػػػػػوديؾ أمػػػػػػػػالؾ ي السػػػػػػػػماء كظػػػػػػػػنَّهم
 

 عيداتيك جػن َّ األرض فػي الفتػك ال اإلنسػا
 

غيػػري   ؾ فػػي الػػورلفػػال يسػػتحق القػػدس ى
 

 فأنػػػػت ى الػػػػذم ًمػػػػن دكنهػػػػم فػػػػتح ى القدسػػػػا
 

مقدٌ   سػػػان كًمػػػن قبػػػل فػػػتح القػػػدس كنػػػت ى
 

 فػػػػال عػػػػدمتٍ  أخالقػػػػك الطهػػػػر كالقدسػػػػا
 

 رتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػن رجسػػػػػػػػػهم بػػػػػػػػػدمائهم ٍ كطهٌ 
 

ػػػب الرجسػػػافأذىٍبػػػت ى بػػػالرجس   الػػػذم ذىَّ
 

 نزعػػت لبػػاس الكفػػر عػػن قػػدس أرضػػها
 

ػػػػػػف اللب  سػػػػػػاكألبسػػػػػػتها الػػػػػػدين الػػػػػػذم كشَّ
 

 كعػػػػػػػػادت ببيػػػػػػػػت اهلل أحكػػػػػػػػاـ ي دينػػػػػػػػو
 

فيهػػػػػػػػػا كال قىٌسػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػال بىٍطركػػػػػػػػػان أبقيػػػػػػػػػت ى
 

 كقػػػػد شػػػػاع فػػػػي اآلفػػػػاؽ عنػػػػك بشػػػػارةه 
 

 النَّقسػػػػػػػابػػػػػػػأف أذاف القػػػػػػػدس قػػػػػػػد أبطىػػػػػػػل ى 
 

كظػػاىرتٍ   جػػرل بالػػذم تهػػول القضػػاء ي
 

 الحيمسػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػرحمن أجنػػػػػػػػػادىؾ ى  مالئكػػػػػػػػػة
 

 لػػػػو وكػػػػلٍ  علػػػػى اهللً  الػػػػذم أصػػػػبحتٍ ت
 

 و ي درعػػػػػػػػػػػػػػان كعصػػػػػػػػػػػػػػمتو ترسػػػػػػػػػػػػػػاءتيػػػػػػػػػػػػػكال
 

 جتػػػثٌ أصػػػلهماكدٌمػػػرٍ  علػػػى البػػػاقين ك 
 

 لسػػػػػػػػػافإنػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػيَّرت دينػػػػػػػػػارىىم ف
 

 فخػػػػػػػذٍ  ،مظلمػػػػػػػةه  كإف َّ بػػػػػػػالد الشػػػػػػػرؽً 
 

كالفرسػػػػػػػػا  خراسػػػػػػػػاف ى كالنهػػػػػػػػرينً كالتػػػػػػػػرؾ ى
 

 فاقصػػد بالدىػػم ،كبعػػد الفػػرنج الكػػرؾً 
 

الٌرمسػػػػػػػاابعزًمػػػػػػػك ى ك   مػػػػػػػأل مػػػػػػػن دمػػػػػػػائهم ي
 

 أقامػػػػػتٍ  بغػػػػػاب السػػػػػاحلين جنػػػػػوديكم ٍ 
 

 الطلسػػػػػػػػػاعنػػػػػػػػػو ذئػػػػػػػػػابىهم ٍ كقػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػرَّدت ٍ 
 

 
حٌض المسلمين كيحٌثهم على كتب يصفهاني العماد األ أخرل للوزير كفي قصيدة
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 المشػػػػػػػػركين بػػػػػػػػربعكم ىػػػػػػػػزمتم جنػػػػػػػػودى 
 

 كلػػػػػم يمكثػػػػػوا ذعػػػػػرا ،فلػػػػػم يلبثػػػػػوا خوفػػػػػان 
 

 كمػػػػػا يرتػػػػػوم اإلسػػػػػالـ حتػػػػػى تغػػػػػادركا
 

 لكػػػػػػػم مػػػػػػػن دمػػػػػػػاء الغػػػػػػػادرين بهػػػػػػػا غػػػػػػػدرا
 

 فصػػػػبوا علػػػػى اإلفػػػػرنج سػػػػوط عػػػػذابها
 

 بػػػػػأف يقسػػػػػموا مػػػػػا بينهػػػػػا القتػػػػػل كاألسػػػػػرا
 

 س كاعزمػػػػواكال تهملػػػػوا البيػػػػت المقػػػػدٌ 
 

 ، كافترعػػػػػػػوا البكػػػػػػػراعلػػػػػػػى فتحػػػػػػػو غػػػػػػػازين
 

 تػػػػػػػديموف بػػػػػػػالمعركؼ طيٌػػػػػػػب ذكػػػػػػػركم
 

 إال أف تػػػػػػديموا لكػػػػػػم ذكػػػػػػراكمػػػػػػا الملػػػػػػك 
 

 
 *:قدسيةال إحدل قصائده في أيضان  كقاؿ

 

المػػؤمنين ً  - أبشػػرٍ  بفػػتحو   أتػػى -أميػػر ى
 

 تيو فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػعً األرضً جػػػػػػػػػػٌوابي كصػػػػػػػػػػيٍ 
 

صػػػػارميو أحيػػػػا الهػػػػدل  كأمػػػػات الشػػػػرؾ ى
 

منجػػػػػابي  ،لقػػػػػد تجلٌػػػػػى الهػػػػػدل  كالشػػػػػرؾ ي
 

 بفتحػػو ً القػػدس ى لإلسػػالـً  قػػد فيتحػػتٍ 
 

 اإلشػػػػػػػػػراؾً أبػػػػػػػػػوابي ي قمػػػػػػػػػعً طاغيػػػػػػػػػة ً فػػػػػػػػػ
 

 ففػػػػػي موافقػػػػػةً  البيػػػػػتً  المقػػػػػدسً  للػػػػػػ
 

 كإعجػػػػػػػػػػابي  وه لنػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػتً  الحػػػػػػػػػػراـ ً 
 

 كالصػػػػخر ي كالحجػػػػر ي الملثػػػػـو ي جانبيػػػػو
 

 كالىمػػػػػػػػا العتمػػػػػػػػارً  الخلػػػػػػػػقً  محػػػػػػػػرابي 
 

 نفػػػى ًمػػػن القػػػدسً  صػػػلبانان كمػػػا نيفيػػػت ٍ 
 

 مػػػػػػػػػػنٍ  بيػػػػػػػػػػتً  مكػػػػػػػػػػة ى أزالـ ه كأنصػػػػػػػػػػابي 
 

 
 *:مفتخران ببطولتو كبسحقو لألعداء صفهانيالعماد األكعن نور الدين الزنكي، كتب 

 

رايػػػػػػػػػػػةي  قػػػػػػػػػػػدتٍ عي   اإليمػػػػػػػػػػػافً  بنصػػػػػػػػػػػرؾ ى
 

   كبػػػػػػػػػػػػػدت لعصػػػػػػػػػػػػػرؾ آيػػػػػػػػػػػػػة اإلحسػػػػػػػػػػػػػافً 
 يػػػػػػػػا سػػػػػػػػالب التيجػػػػػػػػاف مػػػػػػػػن أربابهػػػػػػػػا

 

 فً حػػػػػػػػػزت الفخػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػى ذكم التيجػػػػػػػػػا
 

 بػػػػين الػػػػورل مػػػػا المحمػػػػودي  (،محمػػػػوده )
 

 فػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػل إقلػػػػػػػػػػػػػػيم بكػػػػػػػػػػػػػػٌل لسػػػػػػػػػػػػػػافً 
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 أحلػػػػػػػػػػػػى أمانيػػػػػػػػػػػػك الجهػػػػػػػػػػػػاد كإنٌػػػػػػػػػػػػو
 

 أمػػػػػػػػػػػػػافً  أبػػػػػػػػػػػػػدان بكػػػػػػػػػػػػػلٌ  ذفه لػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػؤٍ 
 ج

 كػػػػػػم بكػػػػػػر فػػػػػػتح أكلدتػػػػػػو ظبػػػػػػاؾ مػػػػػػن
 

 حػػػػػػػػػػػػػربو لقمػػػػػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػػػػػركين عػػػػػػػػػػػػػوافً 
 ج

 كػػػػػػػم كقعػػػػػػػةو لػػػػػػػك بػػػػػػػالفرنج حػػػػػػػديثها
 

 قػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػػػاؽ كالبلػػػػػػػػػػػدافً 
 

 رداءن مػػػػػػن ردل (قومصػػػػػػهم)قٌمصػػػػػػت 
 

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػنافً  (برنسػػػػػػػػػػػػػػػػهم)كقرنػػػػػػػػػػػػػػػػتى رأس 
 

 كملكػػػػػػػػػػػػت رؽَّ ملػػػػػػػػػػػػػوكهم كتػػػػػػػػػػػػػركتهم
 

 فػػػػػػػػػػػػػي األحقػػػػػػػػػػػػػاد كاألشػػػػػػػػػػػػػجافً  ؿبالػػػػػػػػػػػػذٌ 
 

 فػػػػػػػػػي أعنػػػػػػػػػاقهم أغاللهػػػػػػػػػم كجعلػػػػػػػػػت
 

 كسػػػػػػػػػػػػػحبتهم ىونػػػػػػػػػػػػػان علػػػػػػػػػػػػػى األذقػػػػػػػػػػػػػافً 
 

 يػػػػػػػػا خيبػػػػػػػػة اإلفػػػػػػػػرنج حػػػػػػػػين تجٌمعػػػػػػػػوا
 

 ، كأتػػػػػػػػػػػػوا إلػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػورافً فػػػػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػػػػرةو 
 

 كفػػػرىم  ظلمػػػةى  -نػػػور الػػػدين-كجلػػػوتى 
 

 لمػػػػػػػػػػػػػػػػا أتيػػػػػػػػػػػػػػػػت بواضػػػػػػػػػػػػػػػػح البرىػػػػػػػػػػػػػػػػافً 
 

 أصػػػػػػػػػػػبحت لإلسػػػػػػػػػػػالـ ركنػػػػػػػػػػػان ثابتػػػػػػػػػػػان 
 

 كالكفػػػػػػػػػػػر منػػػػػػػػػػػػك مضعضػػػػػػػػػػػع األركػػػػػػػػػػػػافً 
 

 ؟: أيػػن مثلػػك فػػي الملػػوؾ مجاىػػده قػػلٍ 
 

 كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفً   هلل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 ـ إلػػػػػػى ذراآإلػػػػػػى الشػػػػػػفمػػػػػػن العػػػػػػراؽ ً 
 

 مصػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػوص  إلػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػوافً 
 

 عػػػػػػػن بػػػػػػػاقي الػػػػػػػبالد كإنمػػػػػػػا وي لػػػػػػػم تٍلػػػػػػػ
 

 عػػػػػػػػػػن ىمػػػػػػػػػػذافً  ألهػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػرضي الغػػػػػػػػػػزكً 
 ج

 للػػػػػػػػػٌرـك كاإلفػػػػػػػػػرنج منػػػػػػػػػك مصػػػػػػػػػائبه 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالترؾ كاألكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد كالعربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 
 

 تٍ هلًل المهػػػػػػػػػػػػػيمنً إذ عنىػػػػػػػػػػػػػ تى أذعٍنػػػػػػػػػػػػػ
 

 باإلذعػػػػػػػػػػػػػػػػافً لػػػػػػػػػػػػػػػػو أكجػػػػػػػػػػػػػػػػوي األفػػػػػػػػػػػػػػػػالًؾ 
 

 فَّ الفػػػػػػػتح ينػػػػػػػزؿي أنزلػػػػػػػتٍ اره لػػػػػػػو يػى ًسػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػػػنى القػػػػػػػػػػػػػرآفً  فػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػأنها سػػػػػػػػػػػػػور
 جج

 
 *عن نور الدين كصالح الدين، قاؿ:ك 

 

عػػػػػػم َّ شػػػػػػتاتيو شػػػػػػمل  الهػػػػػػدل كالملػػػػػػك ي
 

 حسػػػػػػػػػػػػناتيو ي  كالػػػػػػػػػػػػدىر ي سػػػػػػػػػػػػاء ى كأقلعػػػػػػػػػػػػتٍ 
 

 ةن أيػػػػػػػن الػػػػػػػذم مػػػػػػػذ لػػػػػػػم يػػػػػػػزؿٍ  مخشػػػػػػػيٌ 
 

 ؟ة ن رىباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كىباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌ 
 

 طاعاتينػػػػػػػػػػػاأيػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػذم كانػػػػػػػػػػػتٍ لػػػػػػػػػػػو 
 

 ؟مبذكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن كلربّْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طاعاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

الػػػػػػػػذم ،بػػػػػػػػاهلل الملػػػػػػػػك ي الناصػػػػػػػػر ي  أيػػػػػػػػن ى
 

 ؟هللً  خالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتٍ  نياتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

                                                 
 .215 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب"الروضتني"، ج *
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 أيػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػذم مػػػػػػػػػػا زاؿ سػػػػػػػػػػلطانان لنػػػػػػػػػػا
 

 ؟قػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػطواتيوي كتػيتٌ  ،رجػػػػػػػػػػػػػػػى نػػػػػػػػػػػػػػػداهيي 
 

 أيػػػػػػن الػػػػػػذم شػػػػػػرؼ ى الزمػػػػػػاف ي بفضػػػػػػًلو
 

 ؟الفضػػػػػػػػػػالءً  تشػػػػػػػػػػريفاتيوي كسػػػػػػػػػػمتٍ  علػػػػػػػػػػى 
 

 لبأسػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػرنجي أيػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػذم عىنىػػػػػػػػػت ً 
 

 ؟ثاراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أدركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ،ذالن 
 

 مػػنٍ  فػػي الجهػػادً  صػػفاحيو ي مػػا أغمػػدت ٍ 
 

 صػػػػػػػػػػػػػفحاتيوي  حتػػػػػػػػػػػػػى أغمػػػػػػػػػػػػػدتبالنصػػػػػػػػػػػػػر ً 
 

 مػػػنٍ  فػػػي صػػػدكر ً الكفػػػرً  صػػػدر ي قناتًػػػو
 

 حتػػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػوارتٍ  بالصػػػػػػػػػػػػػػػػياح قناتيػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 لػػػذٌ  المتاعػػػب ى فػػػي الجهػػػادً  كلػػػم تكػػػنٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػذ عػػػػػػػػػػػػػاش قػػػػػػػػػػػػػط ُّ لذاتًػػػػػػػػػػػػػوً  لٌذاتيػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 اإلسػػػػػػالـً  يسػػػػػػهر ي دائمػػػػػػان فػػػػػػي نصػػػػػػرةً  
 

 اتيوي بالجنػػػػػػػػػػػافً  سػػػػػػػػػػػ كضً ليطػػػػػػػػػػػوؿ ى فػػػػػػػػػػػي ر 
 

 ال تحسػػػػػػػبوه ي مػػػػػػػات ى شػػػػػػػخص ه كاحػػػػػػػده 
 

 فممػػػػػػػػػػػػػػات ي كػػػػػػػػػػػػػػل ّْ العػػػػػػػػػػػػػػالمين ى مماتيػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 مًلػػػػػػػك ه عػػػػػػػن اإلسػػػػػػػالـً  كػػػػػػػاف محاميػػػػػػػان 
 

 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمٍتو حيماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 (أبػػػػػي المظٌفػػػػػرً  يوسػػػػػفو )الػػػػػدين ي بعػػػػػد 
 

 كأقفػػػػػػػػػػػػػػػرتٍ سػػػػػػػػػػػػػػػاحاتيوي  أثػػػػػػػػػػػػػػػوتٍ  قػػػػػػػػػػػػػػػواه
 

 جبػػػػػل ه تضعضػػػػػع ى مػػػػػن تضعضػػػػػع ركنػػػػػوً 
 

 أركانينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّنا ىٌداتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 شػػػػػػػامخان  مػػػػػػػا كنػػػػػػػت ي أعلػػػػػػػم ي أف طػػػػػػػودان 
 

 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػوم كال تهػػػػػػػػػػػػػػػػػوم بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا مهواتيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 مػػػػػػػػا كنػػػػػػػػت ي أعلػػػػػػػػم ي أف بحػػػػػػػػران طاميػػػػػػػػان 
 

 فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ُّ كتنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي زخراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 مػػػػػػػػػػػنٍ  لليتػػػػػػػػػػػامى كاألرامػػػػػػػػػػػلً  راحػػػػػػػػػػػم ه 
 

مفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحةه متعطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؟صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقاتيوي  ف ه
 

 عصػػػػػػر النبػػػػػػٌي ألنزلػػػػػػت ٍ لػػػػػػو كػػػػػػاف فػػػػػػي 
 

 فػػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػػرهً  مػػػػػػػػػػػػػنٍ  ذكػػػػػػػػػػػػػرهً  آياتيػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 لضػػػػريًحو سػػػػقيا السػػػػحابً  فػػػػإف يغػػػػب ٍ 
 

 وي تي تحضػػػػػػػػػػػػػػػػػر لرحمػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  ربٌػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػقيا
 

 س يحػػػػػػزف ي الػػػػػػػككعػػػػػػادة البيػػػػػػتً المقػػػػػػدٌ 
 

 بيػػػػػػػػػػػت ي الحػػػػػػػػػػػراـ ي عليػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػل عرفاتيػػػػػػػػػػػوي 
 

 مػػػػػػػػنٍ  للثغػػػػػػػػورً  كقػػػػػػػػد عػػػػػػػػداىا حفظيػػػػػػػػو
 

 ؟ادً  كلػػػػػػػػػػػم تعيػػػػػػػػػػػد عاداتيػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػن للجهػػػػػػػػػػػ
 

 الصػػػػواـر ي كالصػػػػواىل إذ خلػػػػتٍ بكػػػػتً  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلها كركوبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غزكاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

بحػػػػػػػػػػػػزفً  مصػػػػػػػػػػػػابو ً   كبسػػػػػػػػػػػػيًفو صػػػػػػػػػػػػدأ ه
 

 إذ لػػػػػػػػػػػػػػػيس ييشػػػػػػػػػػػػػػػفى بعػػػػػػػػػػػػػػػده صػػػػػػػػػػػػػػػدياتيوي 
 

ػػػػػػػػتا للبػػػػػػػػيض فػػػػػػػػي أغمادىػػػػػػػػايػػػػػػػػا ك   حشى
 

 ال تنتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيها للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغى عزماتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػة ى اإلسػػػػػػالـً  يػػػػػػـو تمكٌ   نػػػػػػت ٍ يػػػػػػا كىٍحشى
 

 فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػل قلػػػػػػػػػػػػب و مػػػػػػػػػػػػؤمن و ركعاتيػػػػػػػػػػػػوي 
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 راحتػػػػػػو الػػػػػػػذميػػػػػػا حسػػػػػػرتا مػػػػػػن يػػػػػػأس ً 
 

 يقضػػػػػػي الزمػػػػػػاف ي كمػػػػػػا انقضػػػػػػتٍ  حسػػػػػػراتوي 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػألتٍ مهابتيػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػبالد ى فإنَّػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ه كإف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالده غاباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 مػػػػػا كػػػػػاف أسػػػػػرع ى عصػػػػػرىه لمػػػػػا انقضػػػػػى
 

 فكأنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنواتيو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعاتيوي 
 

ػػػػػيػػػػػـو السػػػػػبًت كىػػػػػو لً  سى لػػػػػم أنٍػػػػػ  ا بػػػػػو ً مى
 

ػػػػػػػػػياتيوي  كقػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػدتٍ  بػػػػػػػػػدم السػػػػػػػػػباتى يي   غىشى
 

منػػػػػػػػػػػػػو كالبٍشػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػتٍ  أنػػػػػػػػػػػػػواريهر ي  تبلَّجى
 

ػػػػػػػػػػػػػػبيحاتيوي   كالوجػػػػػػػػػػػػػػو ي منػػػػػػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػػػػػػألألتٍ  سي
 

 : هللً المهػػػػػػػػػػػػػػػػيمن حكمػػػػػػػػػػػػػػػػة ه كيقػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي 
 

 فػػػػػػػػػي مرضػػػػػػػػػة و حصػػػػػػػػػلتٍ  بهػػػػػػػػػا مرضػػػػػػػػػاتيوي 
 

 كقػػػػػف ى الملػػػػػوؾ ي علػػػػػى انتظػػػػػارً  ركوبػػػػػو
 

 ؟، ففػػػػػػػػػػػػػػػيم ى تػػػػػػػػػػػػػػػأخرَّتٍ  ركباتيػػػػػػػػػػػػػػػوي لهػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

 كػػػػػػػػانوا كقوفػػػػػػػػان أمػػػػػػػػس تحػػػػػػػػت ى ركابًػػػػػػػػو
 

 كاليػػػػػػػػػـو ىػػػػػػػػػمٍ  حػػػػػػػػػوؿ ى السػػػػػػػػػريرً  ميشػػػػػػػػػاتيوي 
 

 كالقػػػػػػػػػػدس ي طامحػػػػػػػػػػة ه إليػػػػػػػػػػك عيونيػػػػػػػػػػو
 

 فقػػػػػػػػػػػد طفحػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػو عبراتيػػػػػػػػػػػوي  ،عجػػػػػػػػػػػله 
 

منتظػػػػػػػػػػػره   ك نحػػػػػػػػػػػوهطلوعىػػػػػػػػػػػ كالغػػػػػػػػػػػرب ي
 

 حتػػػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػػػيء إلػػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػػػداؾ بغاتيػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 كالشػػػػرؽ ي يرجػػػػو غػػػػرب ى عزمػػػػك ماضػػػػيان 
 

 فػػػػػػػػػػػػي ملًكػػػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػػػى تطيػػػػػػػػػػػػع ى عصػػػػػػػػػػػػاتيو
 

 كػػػػػػػػم جػػػػػػػػاءه التوفيػػػػػػػػق ي فػػػػػػػػي كقعاتًػػػػػػػػو ً 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػالتوفيق توقيعاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

 ت ٍ نػػػػػػػػػكحػػػػػػػػػين تميػػػػػػػػػا راعيػػػػػػػػػان للػػػػػػػػػدين 
 

 كأسػػػػػػػػػػػػػػػلمتو رعاتيػػػػػػػػػػػػػػػوي  ،منػػػػػػػػػػػػػػػو ي الػػػػػػػػػػػػػػػذئابي 
 

 أرضػيت ى تحػػت ى األرضً  يػػا مػن لػػم يػػزؿ
 

 ؟ة ه درجاتيػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػماء عليٌػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فأرقٍػػػػػػػػػت ى ملكػػػػػػػػػان غيػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػاؽ و متعبػػػػػػػػػان 
 

 ككصػػػػػػػػػػػػػػػػلت ى ملكػػػػػػػػػػػػػػػػان باقيػػػػػػػػػػػػػػػػان راحاتيػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 

   

 
  :*"ةلتقويٌ ا" ان دحامصفهاني العماد األ كقاؿ

 

 الفػػػػػػػػػػػػػرنج ككلهػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػراديسى   رددتى 

 ضػػػػػػػتى كجػػػػػػػوى الػػػػػػػٌدين يػػػػػػػـو لقيػػػػػػػتهمكبيٌ 
 أفػػػػػػػػاد دـ األنجػػػػػػػػاس طهػػػػػػػػر سػػػػػػػػيوفكم

 
 الصػػغارً  مكػػردسي  لػػدل األسػػرً  فػػي غػػلّْ 

 كأبيضػػػػػكم مػػػػػن أسػػػػػوًد القصػػػػػًر أشػػػػػوسي 
 سي التػػػػػػػنجٌ كمػػػػػػػا يسػػػػػػػتفاد الطهػػػػػػػر لػػػػػػػوال 

                                                 
 .72 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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 دان شػػػػموس ظبػػػػا تغػػػػدك لهػػػػا الهػػػػاـ سػػػػجٌ 
 كال يفػػػػػػػػتح البيػػػػػػػػت المقػػػػػػػػدس غيػػػػػػػػركم

 تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػتساقط صاؿى  (الدينً  تقيٌ )إذا ما 

 سي فللٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرانية ه تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمجٌ 
 سي كبيػػػػػػػػػتكم مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػٌل عػػػػػػػػػابو مقػػػػػػػػػدٌ 

 ٌرؾ أرؤسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألقدامو من عصبة الش

 
يخٌص فيها ك ةن يخاطب فيها صالح الدين قصيد ابن عساكرالحافظ  نظم المؤرخك 

 :*القدس كالمسجد األقصى باألىمية الكبرل

 

 :*لزنكيا نور الدينكعن  الغزك الصليبي عنإحدل قصائده في  ابن القيسراني قاؿك 
 

 دمشػػػػػػػػػقان أٌف كرسػػػػػػػػػٌي ملكهػػػػػػػػػا نً هٍ لػػػػػػػػػيػى 
 

 ضػػاؽ عػػن ىمػػو الصػػدري  حيبػػي منػػك صػػدران 
 

 أرضػػها زرتى  مػػذٍ  -نػػور الػػدين-كأنػػك 
 

 سمت بػك حتػى انحػٌط عػن نسػرىا النسػري 
 

 خطبػػػػػت فلػػػػػم يحجبػػػػػك عنهػػػػػا كلٌيهػػػػػا
 

 كخطػػػػػب العػػػػػال بالسػػػػػيف مػػػػػا دكنػػػػػو سػػػػػتري 
 

 جالىػػػػػػا لػػػػػػك اإلقبػػػػػػاؿ حوريٌػػػػػػة السػػػػػػنا
 

 خضػػػػػػػػري  عليهػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الفػػػػػػػػردكس أرديػػػػػػػػةه 
 

                                                 
 .1992احتاد الكتاب العرب  دمشق ، 59ص ،"أصداء حطني وصالح الدين" الدقاق، عمر، *
 .1988، دار البشري للنشر والتوزيع، األردن 124يف شعر ابن القيسراين"، ص صدى الغزو الصلييبابراىيم، زلمود، " *

 لفػػػػػػتح القػػػػػدس محتسػػػػػػبان  بػػػػػذلتى  فٍ إك 
 

 خيػػػران غيػػػر محتسػػػبً  وزيػػػتى لألجػػػر جي 
 

 كاألجػػػػػػر فػػػػػػي ذاؾ عنػػػػػػد اهلل مرتقػػػػػػبه 
 

 فيمػػػػػػػا يشػػػػػػػيب عليػػػػػػػو خيػػػػػػػر مرتقػػػػػػػبً 
 

 تػػػرؾ الجهػػػاد كقػػػدكلسػػػت تعػػػذر فػػػي 
 

 أصػػبحت تملػػك مػػن مصػػر إلػػى حلػػبً 
 

 كصػػػػاحب الموصػػػػل الفيحػػػػاء ممتثػػػػػل
 

 لمػػػػػػػػا تريػػػػػػػػد، فبػػػػػػػػادر فجػػػػػػػػأة النػػػػػػػػوبً 
 

 ر المسػػػػػػجد األقصػػػػػػى كحوزتػػػػػػوكطٌهػػػػػػ
 

 مػػػػن النجاسػػػػات كاألشػػػػراؾ كالصػػػػلبً 
 

 ن ثنػػػاعسػػػاؾ تظفػػػر فػػػي الػػػدنيا بحٍسػػػ
 

 بً قلىػػػػػن منٍ كفػػػػػي القيامػػػػػة تلقػػػػػى حٍسػػػػػ
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 أكنٌػػػػػػػت مػػػػػػػن ىػػػػػػػواؾ محبٌػػػػػػػةن  لػػػػػػػوبه ق
 

 الهػػول جهػػري  كسػػرُّ  ،جهػػران  نتمػػتٍ فا ،نمػػتٍ 
 

 لػػػػػةن إليهػػػػػا األمػػػػػن كالعػػػػػدؿ نحٍ  فسػػػػػقتى 
 

 كال أسػػػػػػػػػر تخػػػػػػػػػاؼ كال إصػػػػػػػػػري  فأمسػػػػػػػػػتٍ 
 

 فػػإف صػػافحت يمنػػاؾ مػػن بعػػد ىجرىػػا
 

 و ىجػػػػػػػػػػري مىػػػػػػػػػفػػػػػػػػػأحلى التالقػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػا تقدَّ 
 

 عػػػػػػػػتٍ كىػػػػػػػػل ىػػػػػػػػي إال كالحصػػػػػػػػاف تمنٌ 
 

 الحيػػػػػػػػػا كغػػػػػػػػػال المهػػػػػػػػػري  ، كإف عػػػػػػػػػزَّ دالالن 
 

 هاتها بصػػػػػػػػػداقكلكػػػػػػػػػن إذا مػػػػػػػػػا قٍسػػػػػػػػػ
 

 فلػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػدر كلػػػػػػػػػيس لهػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػدري 
 

 ، أمسػػػى بػػػالكراديس عابسػػػان ىػػػي الثغػػػري 
 

 كأصػػػػػػػػبح عػػػػػػػػن بػػػػػػػػاب الفػػػػػػػػراديس يفتػػػػػػػػرُّ 
 

 ك إنابػػػػػػػةن علػػػػػػػى أنهػػػػػػػا لػػػػػػػو لػػػػػػػم تجٍبػػػػػػػ
 

 ألرىقهػػػػػػا مػػػػػػن بأسػػػػػػك الخػػػػػػوؼ كالػػػػػػذعري 
 

 فأمػػػػػا كقفػػػػػت الخيػػػػػل ناقعػػػػػة الصػػػػػدل
 

 علػػػػػى بػػػػػردل مػػػػػن فوقهػػػػػا الػػػػػورؽ النضػػػػػري 
 

 مػػػػػػػن علػػػػػػػػق حمػػػػػػػػري  كأصػػػػػػػدرتها كالبػػػػػػػػيضي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمٍن بعد ما أكردتها حومة الوغ
 

 
 *:القدس كساحل الشاـ نقاذنور الدين إل ادمني كقاؿ

 مػػػػػػػػأل الػػػػػػػػٌدنيا ضػػػػػػػػياءن كبهجػػػػػػػػةن اك  فسػػػػػػػػرٍ 
 العػػػػػػػػػػـز ال فػػػػػػػػػػٌل حػػػػػػػػػػٌده اكػػػػػػػػػػأني بهػػػػػػػػػػذ

 س طػػػػػػاىران كقػػػػػػد أصػػػػػػبح البيػػػػػػت المقػػػػػػدٌ 
 هاكقػػػػػػػػد أٌدت البػػػػػػػػيض الحػػػػػػػػداد فركضىػػػػػػػػ

 بمعػػػػػػػػػػػػراج النبػػػػػػػػػػػػيّْ صػػػػػػػػػػػػوارـه  كصػػػػػػػػػػػػٌلتٍ 
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مالكػػػػػػػػػل البحػػػػػػػػػكإف تتيٌمٍم ساح

 

 ري الػػػػػػداجي إلػػػػػػى ذا السػػػػػػنا فٍقػػػػػػفبػػػػػػاألفق 
 كقػػػػػد قضػػػػػي األمػػػػػري  كأقصػػػػػاه باألقصػػػػػى،

 كلػػػػػيس سػػػػػول جػػػػػارم الػػػػػدماًء لػػػػػو طهػػػػػري 
 فػػػػػػي عنػػػػػػق سػػػػػػيف كال نػػػػػػذري  فػػػػػػال عهػػػػػػدةه 

 مسػػػػػػػػػػػاجدىا شػػػػػػػػػػػٍفعه كسػػػػػػػػػػػاجدىا كتٍػػػػػػػػػػػػري 
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػل البحػػػػػفال عجب أف يملك الساح

 مجػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػنهمي لكػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػو  من جنوده في عسكرو  كلو لم يسرٍ 
                                                 

  .1988، دار البشري للنشر والتوزيع ، األردن  125يف شعر ابن القيسراين"، ص صدى الغزو الصلييبإبراىيم، زلمود، " *

   أسره (لقمص)ا ػػكما أىدت األقدار ل

 كأسػػػػػػػعد قػػػػػػػرف مػػػػػػػن حػػػػػػػواه لػػػػػػػك األسػػػػػػػري 
 طغػػػػػػػى كبغػػػػػػػى عػػػػػػػدكان علػػػػػػػى غيلوائػػػػػػػو 

 

 : عػػػػػػػػػػػدكاه كالكفػػػػػػػػػػػري فأكبقػػػػػػػػػػػو الكفػػػػػػػػػػػراف
 ج

 كألقػػػػػػػػػت بأيػػػػػػػػػديها إليػػػػػػػػػك حصػػػػػػػػػونو
 

 كلػػػػو لػػػػم تجػػػػيء طوعػػػػان لجػػػػاء بهػػػػا القسػػػػري 
 ج

 كاسػػػػمها بػػػػك عػػػػٌزة  (عػػػػزاز)كأمسػػػػت 
 

 تشػػػػػػػق علػػػػػػػى النسػػػػػػػرين لػػػػػػػو أنهػػػػػػػا الػػػػػػػوكري 
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 المنػػػػػػػابر باسػػػػػػػمو مليػػػػػػػكه سػػػػػػػمٍت شيػػػػػػػمُّ 
 

 بػػػػػػػو األنجػػػػػػػم الزىػػػػػػػري  ت تيهػػػػػػػان يػػػػػػػىكمػػػػػػػا زي 
 

 اتهاصىػػػػػػػػػػرى زاؿ فػػػػػػػػػػي عى  مػػػػػػػػػا كعبػػػػػػػػػػةن فيػػػػػػػػػا  
 

 عهػػػػػػػػػػػػػػػا النفػػػػػػػػػػػػػػػري ال يركٌ  حػػػػػػػػػػػػػػػجٍّ  مواسػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

 خلعػػػػػت علػػػػػى األيػػػػػاـ مػػػػػن حلػػػػػل العػػػػػال
 

 مالبػػػػػػس مػػػػػػن أعالمهػػػػػػا الحمػػػػػػد كالشػػػػػػكري 
 

 كتٌوجػػػػػػػػت ثغػػػػػػػػر الشػػػػػػػػاـ منػػػػػػػػك جاللػػػػػػػػة
 

 لهػػػػػػػػػػا بغػػػػػػػػػػداد لػػػػػػػػػػو أنهػػػػػػػػػػا ثغػػػػػػػػػػري  تمنٌػػػػػػػػػػتٍ 
 

 فػػػػػػػػػػال تفتخػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػر علينػػػػػػػػػػا بنيلهػػػػػػػػػػا
 

 فيمنػػػػػػػػاؾ نيػػػػػػػػل كػػػػػػػػل مصػػػػػػػػر بهػػػػػػػػا مصػػػػػػػػري 
 ج

 سػػػػػبيلو رددت الجهػػػػػاد الصػػػػػعب سػػػػػهالن 
 

 كيػػػػػػػػػػا طالمػػػػػػػػػػا أمسػػػػػػػػػػى كمسػػػػػػػػػػلكو كعػػػػػػػػػػري 
 

 كأطمعػػػػت فػػػػي اإلفػػػػرنج مػػػػن كػػػػاف بأسػػػػو
 

 تخػػػػػػػػػػػػػػٌوؼ أف يعتػػػػػػػػػػػػػػاده مػػػػػػػػػػػػػػنهم فكػػػػػػػػػػػػػػري 
 

 كأقحمػػػت جػػػػرد الخيػػػل أعلػػػػى حصػػػػونها
 

 كلػػػػػػػوالؾ لػػػػػػػم يهجػػػػػػػم علػػػػػػػى كػػػػػػػافر كفػػػػػػػري 
 

 شركةن  الشرؾى  كمن يٌدعي في قتلكى 
 

 إذا لػػػػػػػم يكػػػػػػػن عنػػػػػػػد القػػػػػػػوافي لػػػػػػػو ذكػػػػػػػري 
 

 ىػػػػػػػػي القانتػػػػػػػػات الحافظػػػػػػػػات فركجهػػػػػػػػا
 

 كرائقهػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػحري  فشػػػػػػػػػػػػػاىدىا عػػػػػػػػػػػػػدؿه 
 

 كلػػػػػػو لػػػػػػم يكػػػػػػن فػػػػػػي فضػػػػػػلها ككمالهػػػػػػا
 

 ري سػػػػػول أنهػػػػػا مػػػػػن بعػػػػػد عمػػػػػر الفتػػػػػى عٍمػػػػػ
 

 
 :*نور الدين الزنكي كقاؿ مادحان 

 عي القضػػػػػػػبي ىػػػػػػػذم العػػػػػػػزائم ال مػػػػػػػا تػػػػػػػدٌ 
 ج

 الكتػػػػبي كذم المكػػػػاـر ال مػػػػا قالػػػػت 
 

 كىػػػػػػػػذه الهمػػػػػػػػم الالتػػػػػػػػي متػػػػػػػػى خطبػػػػػػػػتٍ 
 

 خلفهػػػػػا األشػػػػػعار كالخطػػػػػبي  رتٍ تعثٌػػػػػ
 

 رضػػػػػا كى ٍتػػػػػفي لػػػػػدين حتػػػػػى لػػػػػم يػى لغضػػػػػبت 
 

 ككػػػاف ديػػػن الهػػػدل مرضػػػاتو الغضػػػبي 
 

 قادحػػػػػػػػو الزنػػػػػػػػدً  حتػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتطار شػػػػػػػػراري 
 

 فػػػػػالحرب تقػػػػػدـ كاآلجػػػػػاؿ تحتطػػػػػبي 
 

 كلػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػو اؿه كالنبػػػػػػػػػػل كالوبػػػػػػػػػػل ىطٌػػػػػػػػػػ
 

 فوقهػػػػا سػػػػحبي  كأيػػػػدو  سػػػػول القسػػػػيّْ 
 

 لػػػػػػػػػػػو أنهػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػرتٍ  ملحمػػػػػػػػػػػةو  أنبػػػػػػػػػػػاءي 
 ج

 فيمػػػػا مضػػػػى نسػػػػيت أيامهػػػػا العػػػػربي 
 

 عدة السػػػػػػػػػػمراء مثمػػػػػػػػػػرةعجبػػػػػػػػػػت للٌصػػػػػػػػػػ
 

 ف إثمػػػػػػػػار القنػػػػػػػػا عجػػػػػػػػبي برأسػػػػػػػػو، إ
 

 كبػػػػػػرل لهػػػػػػا يجػػػػػػبي ال فػػػػػػؤادي ركميٌػػػػػػة أغػػػػػػػػػػػرت سػػػػػػػػػػػيوفكى بػػػػػػػػػػػاإلفرنج راجفػػػػػػػػػػػةن 
                                                 

  .1992،ًاحتادًالكتابًالعرب،ًدمشق52ًصالحًالدين،ًصًًوالدقاؽ،ًعمر،ًأصداءًحطنيً *
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ػفانهض إلى المسجد األقصى بذم لى   بو جى
 

 يوليكى أقصى المنى فالقػدسي مرتقػبي 
 

 لموًجػػػػػػػكى فػػػػػػػي تطهيػػػػػػػر سػػػػػػػاحلوف ذى كائٍػػػػػػػ
 

بحػػػػػػػػره  ػػػػػػػػو لًجػػػػػػػػبي  فإنمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػت ى  لجُّ
 

 يػػػػػػا مػػػػػػن أعػػػػػػادى ثغػػػػػػور الشػػػػػػاـً  ضػػػػػػاحكةن 
 

 ا مػػػػن ثغػػػػور زانهػػػػا الٌشػػػػنبي بمػػػػن الظػػػػػ
 

 تلحػػػػػػػػػق عاصػػػػػػػػػيها بطائعهػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػتى  مػػػػػػػػػا
 

 حلػػػػػػػػػبي  ةه أقمػػػػػػػػػتى كأنطاكيٌػػػػػػػػػحتػػػػػػػػػى 
 

 
 :*ر قائالن شدة عـز المسلمين كقوة إيمانهم بالنص ابن القيسراني صفك ك 

 

 ؟كأنٌػػػػػػػػػى ينفػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػذري  ،حػػػػػػػػػذارً  منػػػػػػػػػا
 

 ري كال تػػػػػػػذى  يكىػػػػػػػي الصػػػػػػػوارـي، ال تبقػػػػػػػ
 

 ؟مػػػػػن ملػػػػػكو  كأيػػػػػن ينجػػػػػو ملػػػػػوؾي الشػػػػػرؾ
 ج

 ه القػػدري ، ال بػػل جنػػدي و النصػػري خيليػػ مىػػنٍ 
 ج

 كأصػػػػػػػػػػػػػبح الػػػػػػػػػػػػػديني ال عينػػػػػػػػػػػػػان كال أثػػػػػػػػػػػػػران 
 

 ري كال أثػىػػػػػػػ ، كالكفػػػػػػػري ال عػػػػػػػينه يخػػػػػػػاؼ
 

 فػػػػػػػػػال تخػػػػػػػػػٍف بعػػػػػػػػػدىا اإلفػػػػػػػػػرنجي قاطبػػػػػػػػػةن 
 ج

ػػػػػػ  ري فػػػػػػالقـو إف نفػػػػػػركا ألػػػػػػول بهػػػػػػم نفى
 

 

تحرير البالد كلها من براثن  على يقين من ابن القيسراني كاف  كبعد الفتوحات المتتالية
 *ة:غزك الفرنج

 
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آف أف يزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 الٌرىػػػػػػػػػػػػػػػا ليٌجػػػػػػػػػػػػػػػةن  فػػػػػػػػػػػػػػػتحي  كي يىػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػإفٍ 

 فهػػػػػػػػػػػل علمػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػم تلػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػديار
 حيأمػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػوت الرمػػػػػػػػػػا  (صى ٍمػػػػػػػػػػالقي )أرل 

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوم معاقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 
 

 

 كأف ينجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةى الماطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 فسػػػػػػػػػػػػػػػػاحلها القػػػػػػػػػػػػػػػػدس كالسػػػػػػػػػػػػػػػػاحلي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد أف يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلي  كال
 عاقػػػػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػػػػدىا عاقػػػػػػػػػػػػػػػػلي  كىػػػػػػػػػػػػػػػػل

 

                                                 
 .34 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين،كتاب "الروضتني" ، ج *
 .40 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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عن بطولة صالح الدين في تحرير بيت المقدس من  بن سناء الملكار الشاع ككتب 
 :*أيدم غزاتها

 

 كفػػػػػػي زمػػػػػػاف ابػػػػػػن أيػػػػػػوب غػػػػػػدٍت حلػػػػػػبه 
 

 ، كصارت مصر من حلبً من أرضً  مصر

 كالبػػػػػػػػػػن أيػػػػػػػػػػوب دانػػػػػػػػػػٍت كػػػػػػػػػػٌل مملكػػػػػػػػػػة
 

 رىبً ب كالًحػػػػػرٍ ، أك بػػػػػالحى بالصػػػػػفح كالصػػػػػلح
 

 كالػػػػػػػػػػػدىر بالقػػػػػػػػػػػدر المحتػػػػػػػػػػػـو يخدمػػػػػػػػػػػو
 

 بالشػػػػػػػػػػػػهبً كاألرض بػػػػػػػػػػػػالخلق كاألفػػػػػػػػػػػػالؾ 
 

 كيجتلػػػػػػػػػػي الخلػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػن راياتػػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػػدان 
 

 بً رة  العىػػػػػػػػذى للنصػػػػػػػػر مػػػػػػػػن مصػػػػػػػػفٌ  ةه مبيٌضػػػػػػػػ
 

 حتػػػػػػػى أتػػػػػػػى مػػػػػػػن منػػػػػػػاؿ الػػػػػػػنجم مطلبػػػػػػػو
 

 يػػػا طالػػػب الػػػنجم قػػػد أكغلػػػت فػػػي الطلػػػبً 
 

 أتػػػػػػػػػػى إليهػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػود البحػػػػػػػػػػر ملتطمػػػػػػػػػػػان 
 

 ، كالبيضػػػػػػػات كالحبػػػػػػػبً كالبػػػػػػػيض كػػػػػػػالموج
 

 تبػػػػػػػػػدك الفػػػػػػػػػوارس منػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػوابقها
 

 ن لهػػػػػػػبً ، مػػػػػػػن مػػػػػػػاء كمػػػػػػػبػػػػػػػين النقيضػػػػػػػين
 

 مػػػػػن حولهػػػػػا األقصػػػػػى علػػػػػى فلػػػػػك كحػػػػػلٌ 
 

 جهػػػػػػػا األعلػػػػػػػى علػػػػػػػى قطػػػػػػػبً رٍ كدار مػػػػػػػن بػي 
 

 بممتنػػػػػػع حتػػػػػػى اسػػػػػػتجابت فػػػػػػال حصػػػػػػنه 
 

 بمحتجػػػػػػػػػػػػػبً  ، كال ملػػػػػػػػػػػػكه منهػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػو
 

 كقػػػػػػػػػد حواىػػػػػػػػػا كأعطػػػػػػػػػى بعضػػػػػػػػػها ىبػػػػػػػػػةن 
 

ػػػػػػػػفهػػػػػػػػو الػػػػػػػػذم يػى   ب الػػػػػػػػدنيا كلػػػػػػػػم يهػػػػػػػػبً هى
 

 ، كصػػػػػػػػػػاحبوفػػػػػػػػػػتح الفتػػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػػال مىػػػػػػػػػػينو 
 

 ملػػػػػػػػػػك الملػػػػػػػػػػوؾ كموالىػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػال كػػػػػػػػػػذبً 
 

 بػػػػػػػػػالفتح يػػػػػػػػػا أكلػػػػػػػػػى األنػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػو تهػػػػػػػػػنٌ 
 

 عػػػػػػػػػن آبائػػػػػػػػػك النجػػػػػػػػػبً  كى رثيػػػػػػػػػإ فػػػػػػػػػالفتحي 
 

 
 :*صالح الدين األيوبييمدح  يابن جبير األندلس كتب الرٌحالة ك 

                                                 
 . 1952حتقيقًد.عبدًاحلق ًدائرةًادلعارؼًالعثمانية ًحيدرًآبادً  9ابنًسناءًادللك ًديوانو ًصً *
 .1992دمشقً  ًاحتادًالكتابًالعرب 85ص ًأصداءًحطنيًوصالحًالدين الدقاؽ ًعمر  *

 علػػػػػػػػػػػى أفقػػػػػػػػػػػك الزاىػػػػػػػػػػػرً  تٍ أطلٌػػػػػػػػػػػ
 

 مػػػػػػػػػػػػن الفلػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػدائرً  سػػػػػػػػػػػػعوده 
 

 لػػػػػػدين الهػػػػػػدل فػػػػػػي العػػػػػػدا ثػػػػػػأرتى 
 

 ثرؾ اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرً آفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 القدس في عيوف الشعراء
 

711 
 

  

ػفانهض إلى المسجد األقصى بذم لى   بو جى
 

 يوليكى أقصى المنى فالقػدسي مرتقػبي 
 

 لموًجػػػػػػػكى فػػػػػػػي تطهيػػػػػػػر سػػػػػػػاحلوف ذى كائٍػػػػػػػ
 

بحػػػػػػػػره  ػػػػػػػػو لًجػػػػػػػػبي  فإنمػػػػػػػػا أنػػػػػػػػت ى  لجُّ
 

 يػػػػػػا مػػػػػػن أعػػػػػػادى ثغػػػػػػور الشػػػػػػاـً  ضػػػػػػاحكةن 
 

 ا مػػػػن ثغػػػػور زانهػػػػا الٌشػػػػنبي بمػػػػن الظػػػػػ
 

 تلحػػػػػػػػػق عاصػػػػػػػػػيها بطائعهػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػتى  مػػػػػػػػػا
 

 حلػػػػػػػػػبي  ةه أقمػػػػػػػػػتى كأنطاكيٌػػػػػػػػػحتػػػػػػػػػى 
 

 
 :*ر قائالن شدة عـز المسلمين كقوة إيمانهم بالنص ابن القيسراني صفك ك 

 

 ؟كأنٌػػػػػػػػػى ينفػػػػػػػػػع الحػػػػػػػػػذري  ،حػػػػػػػػػذارً  منػػػػػػػػػا
 

 ري كال تػػػػػػػذى  يكىػػػػػػػي الصػػػػػػػوارـي، ال تبقػػػػػػػ
 

 ؟مػػػػػن ملػػػػػكو  كأيػػػػػن ينجػػػػػو ملػػػػػوؾي الشػػػػػرؾ
 ج

 ه القػػدري ، ال بػػل جنػػدي و النصػػري خيليػػ مىػػنٍ 
 ج

 كأصػػػػػػػػػػػػػبح الػػػػػػػػػػػػػديني ال عينػػػػػػػػػػػػػان كال أثػػػػػػػػػػػػػران 
 

 ري كال أثػىػػػػػػػ ، كالكفػػػػػػػري ال عػػػػػػػينه يخػػػػػػػاؼ
 

 فػػػػػػػػػال تخػػػػػػػػػٍف بعػػػػػػػػػدىا اإلفػػػػػػػػػرنجي قاطبػػػػػػػػػةن 
 ج

ػػػػػػ  ري فػػػػػػالقـو إف نفػػػػػػركا ألػػػػػػول بهػػػػػػم نفى
 

 

تحرير البالد كلها من براثن  على يقين من ابن القيسراني كاف  كبعد الفتوحات المتتالية
 *ة:غزك الفرنج

 
 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آف أف يزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 الٌرىػػػػػػػػػػػػػػػا ليٌجػػػػػػػػػػػػػػػةن  فػػػػػػػػػػػػػػػتحي  كي يىػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػإفٍ 

 فهػػػػػػػػػػػل علمػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػم تلػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػديار
 حيأمػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػوت الرمػػػػػػػػػػا  (صى ٍمػػػػػػػػػػالقي )أرل 

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌوم معاقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان 
 

 

 كأف ينجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةى الماطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 فسػػػػػػػػػػػػػػػػاحلها القػػػػػػػػػػػػػػػػدس كالسػػػػػػػػػػػػػػػػاحلي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد أف يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػائلي  كال
 عاقػػػػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػػػػدىا عاقػػػػػػػػػػػػػػػػلي  كىػػػػػػػػػػػػػػػػل

 

                                                 
 .34 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين،كتاب "الروضتني" ، ج *
 .40 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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اعر "شػػػ الملٌقب بػأبو الفضل الجلياني لشاعر ا التي كتبها كمن القصائد القدسٌية

 :*"الفتوح القدسية
 

 يػػػػػا منقػػػػػذ القػػػػػدسً  مػػػػػن أيػػػػػدم جبػػػػػابرةو 
 هم فػػػػػػي كصػػػػػػفً  ربهػػػػػػمبوا كػػػػػػذبى ذً ٍكػػػػػػأف

 ب ى اسػػػػػتقل َّ بمػػػػػاأمػػػػػا رأيػػػػػت ى ابػػػػػن أيػػػػػو 
 وً تػػػػػػػىػػػػػػػاج ى الفػػػػػػػرنج كقػػػػػػػد خػػػػػػػاركا لفتك

 ؟لمػػا سػػبى القػػدس ى قػػالوا: كيػػف تتركهػػا
لهػػػػمٍ شػػػػقٌ   البحػػػػار سػػػػرلن  فكػػػػم مليػػػػك و

ػػػػػػػػػػل ى   هم فيلػػػػػػػػػػقٍ  بفػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػنككػػػػػػػػػػم ترحَّ
 كالعػػػػدكل تمػػػػزقهم استصػػػػرخوا األىػػػػل ى 

الحػػػػػرب ً  ،ىػػػػم الفػػػػػراش  تصػػػػػرعولهيػػػػب ي
 سػػػػػػػيف ه أمػػػػػػػاـ ى فلسػػػػػػػطين بػػػػػػػرل أممػػػػػػػان 

 

 تدخلػػػػػػو ي  قسػػػػػػموا بػػػػػػذراعً  الػػػػػػربٌ أقػػػػػػد 
مأمونػػػػػػػػػػان كصػػػػػػػػػػدٌ   محولػػػػػػػػػػو ي ؽ الوعػػػػػػػػػػد ى

لػػػػػػػػػػػػو ي   يعيػػػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػػػػاف كأىليػػػػػػػػػػػػو تحمُّ
 كػػػػػػػػل َّ مرىػػػػػػػػوب و تغلغلػػػػػػػػوي    فاسػػػػػػػػتنفركا

  منهػػػػػػػػا تمثلػػػػػػػػو ي  و فػػػػػػػػي حفػػػػػػػػرة كالػػػػػػػػربٌ 
 كاألقػػػػػػػػدار ي تخذلػػػػػػػػو ي  ،لينصػػػػػػػػر القبػػػػػػػػرى 

 لػػػػػػػػػػػػػػو ي ألقػػػػػػػػػػػػػػاه ترحٌ إلػػػػػػػػػػػػػػى الخوامػػػػػػػػػػػػػػع 
 لػػػػػػػو ي كالهيجػػػػػػػا تنفٌ  ،كاسػػػػػػػتكثركا المػػػػػػػاؿى 

 ل َّ مقتلػػػػػػػػو ي مان جػػػػػػػػككلمػػػػػػػػا لػػػػػػػػج َّ صػػػػػػػػدٍ 
 صػػػػػػػػػػيقيلو ي  اًمػػػػػػػػػػوً خلػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػارً  ًلقيدٌ 

                                                 
 .151 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *

 بنصػػػػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػورل كقمػػػػػػػػػػػػػتى 
 

 اؾ بالملػػػػػػػػػػػػػػػػك الناصػػػػػػػػػػػػػػػػرً فسػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ 
 

 مجتهػػػػػػػػػػػػػػػدان صػػػػػػػػػػػػػػػابران  كجاىػػػػػػػػػػػػػػػدتى 
 

 فللػػػػػػػػػػػػػػػو أجػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػابرً 
 

 فتحػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػٌدس مػػػػػػػػػػن أرضػػػػػػػػػػو
 

 فعػػػػػػػػػادت إلػػػػػػػػػى كصػػػػػػػػػفها الطػػػػػػػػػاىرً 
 

 كجئػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػى قدسػػػػػػػػػو المرتضػػػػػػػػػى
 

 و مػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػافرً فخٌلصػػػػػػػػػػػػػتى 
 

 كأعليػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػار الهػػػػػػػػػػػدل
 

 مو الػػػػػػػػػػػدائرً مػػػػػػػػػػػن رٍسػػػػػػػػػػػ كأحييػػػػػػػػػػػتى 
 

ػػػػػػػػػػ  اهلل ىػػػػػػػػػػذا الفتػػػػػػػػػػوح رى لكػػػػػػػػػػم ذخى
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمن األكؿ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػابرً 
 

 (فاركقػػػػػػػػػػو)ك مػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػد كخصَّػػػػػػػػػػ
 

 بهػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػطناعك فػػػػػػػػػػي اآلخػػػػػػػػػػرً 
 

 ملكهػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػآـ كأدبػػػػػػػػػػػػرى 
 

 ككلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كأمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابرً 
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 كػػػػم قػػػػد أعػػػػٌدكا ككػػػػم قػػػػد قػػػػل جمعهػػػػم
 ذكر ي فػػػيييػػ (صػػػالح الػػدين)كإنمػػا اسػػم 

 

 طعػػػػػن و يزيٌلػػػػػو ي  مػػػػػنٍ  غيػػػػػر ضػػػػػرب و كال
 لػػػػػػػػػػو ي جػػػػػػػػػػيش العػػػػػػػػػػدك فيسػػػػػػػػػػبيهم تخيٌ 

 

  :*القدسية الكبرل() توقصيدفي  كقاؿ
 

 

 مػػػػػن اىتػػػػػدلتصػػػػػاريف ي دىػػػػػر أعربػػػػػتٍ  ل
 مغيٌػػػػػػػػب رّّ لسػػػػػػػػرعةً  فػػػػػػػػتح القػػػػػػػػدسً سػػػػػػػػ

 أتػػػػػػػػػػػػػوا كحبػػػػػػػػػػػػػاؿ و أبرمػػػػػػػػػػػػػتٍ  إلسػػػػػػػػػػػػػارنا
 سػػػػػػػػػػػػػاموا تجػػػػػػػػػػػػػاران تشػػػػػػػػػػػػػترينا غواليػػػػػػػػػػػػػان ك 
 علػػػى الصػػػولكالسػػػيوؿ  يوشػػػان جػػػرُّكا جك 
 : ملػػػػػػػوؾ ي األرض تحػػػػػػػت قيادنػػػػػػػاقػػػػػػػالواك 

العػػػػػػػػػراؽ موقعػػػػػػػػػان   كقػػػػػػػػػد أقطػػػػػػػػػع الكنػػػػػػػػػد ي
 أقسػػػػػػػػػم ى أف يسػػػػػػػػػقى بدجلػػػػػػػػػة ى خيلػػػػػػػػػوك 

 فكػػػػػػم كاثػػػػػػق و خجػػػػػػالف ى قهقػػػػػػو خصػػػػػػميو
 أتػػػػى الكنػػػػد ي مػػػػن إسػػػػباف يحمػػػػي قمامػػػػة ن 

 مػػػػػػػػػػػا عقػػػػػػػػػػػد ى الرايػػػػػػػػػػػاتً  إال محلػػػػػػػػػػػالن ف
ً  التػػػػػػػػل،ك   إذ قبضػػػػػػػػتٍ  بػػػػػػػػو كقعػػػػػػػػة يػػػػػػػػـو

 ةعلػػػػػػػػيهمٍ  ًمػػػػػػػػن البلػػػػػػػػول سػػػػػػػػرداؽ ي ذلٌػػػػػػػػ
 تػػػػػرل المنسػػػػػر الػػػػػديوم َّ ييلقػػػػػي سػػػػػالحو
 يبػػػػػػػػػػػػػاعوف أسػػػػػػػػػػػػػرابا ن شػػػػػػػػػػػػػرائح أحبػػػػػػػػػػػػػل

 فػػػػػػػػي مػػػػػػػػآتم (جلٌػػػػػػػػق)فتلقػػػػػػػػى نصػػػػػػػػارل 
 م تػػػػػػػػػر  للسػػػػػػػػػلطاف صػػػػػػػػػٌدؽ نػػػػػػػػػذرهألػػػػػػػػػ

 باشػػػػػػػػػػػػػره بالقتػػػػػػػػػػػػػلً  كسػػػػػػػػػػػػػط ى جنابػػػػػػػػػػػػػوك 

 

 أغربػػػػػػتٍ  مػػػػػػنٍ  تمػػػػػػٌردا بسػػػػػػطة ي أمػػػػػػر ك 
 فػػػػػػػي صػػػػػػػرعةً  اإلفػػػػػػػرنج معتبػػػػػػػر ه بػػػػػػػداك 

 فسػػػػػػػػػػػػقناىم فيهػػػػػػػػػػػػا قطينػػػػػػػػػػػػان مجػػػػػػػػػػػػٌددا
 نػػػػػاىم بػػػػػالرخصً  جهػػػػػران علػػػػػى النػػػػػدافبع

 داضػػػػتٍ  غثػػػػاء ن فػػػػي البطػػػػاحً  ممػػػػدٌ افف
 تعبٌػػػػػػدا إذا الكػػػػػػل مػػػػػػنهم فػػػػػػي القيػػػػػػود ً 

 مؤصػػػدا (قجلٌػػػ)فػػػأكدع ى سػػػجنان كسػػػط ى 
 إال مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌفدا( األردفَّ )فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كرد ى 

 ككػػػػػػػم سػػػػػػػائق و عجػػػػػػػالف قهقػػػػػػػو ميقعػػػػػػػدا
 اف تقضػػػػػػػػػي ملكػػػػػػػػػو قبػػػػػػػػػل ييبتػػػػػػػػػدافكػػػػػػػػػ

 ال حلػػػػػػػػػػػػػػل ى الرايػػػػػػػػػػػػػػاتً  إال معٌقػػػػػػػػػػػػػػداك 
 جبػػػػػػػػػابرة ي اإلفػػػػػػػػػرنجً  حيػػػػػػػػػرل كشػػػػػػػػػٌردا
 كمػػػػػػػػػػػن ذؿ َّ ماتػػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػػو فتقيٌػػػػػػػػػػػدا
 كينسػػػػػػػػاؽ ي مػػػػػػػػا بػػػػػػػػين السػػػػػػػػبايا ملٌهػػػػػػػػدا

 ريش جػػػػػػػٌرداالػػػػػػػة عصػػػػػػػفور مػػػػػػػن كشػػػػػػػلٌ 
 داتنٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػييسػػػػػػػػػػػػػػػػػٌركنها إال شػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ن ك 

 فاقتيػػػػػػد أربػػػػػػدا (اإلبػػػػػػرنس)دـ ي الغػػػػػػادر ً 
 المليػػػػػػػػػػػك فأرعػػػػػػػػػػػداعاينػػػػػػػػػػػو الكنػػػػػػػػػػػد ك 

                                                 
 .117 ، ص2أبو شامة، شهاب الدين، كتاب "الروضتني"، ج *
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مهربػػػان  (القٌمػػػص)بػػػنفس كضػػػاقت   األرض ي
 كمػػػػػػا طػػػػػػرؽ ى األسػػػػػػماع ى مػػػػػػن عهػػػػػػد آدـ
 أتػػػػػػػػػوا كاديػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػا زاؿ ى ينفػػػػػػػػػي خبائثػػػػػػػػػان 
 أرل اهلل ي فيػػػػػو معجػػػػػز ى النصػػػػػرً  مخلصػػػػػان 
 كمػػػػػػن عجػػػػػػب و خمسػػػػػػوف ألػػػػػػف مقاتػػػػػػل و 

 

 دافأدركػػػػػػػو المػػػػػػػوت ي المفػػػػػػػاج  ي مكٌمػػػػػػػ
 العػػػػػػدا كملحمػػػػػػةً  التػػػػػػل ّْ التػػػػػػي تلػػػػػػت

 كييصػػػػػفي بعقبػػػػػى الػػػػػدار طائفػػػػػة الهػػػػػدل
 ن فػػي النػػاس ي مخلػػداألمػػر صػػالحً  الػػدي
 لػػػيس فيهػػػا مػػػن ارتػػػدل سػػػبتهمٍ  جيػػػوشه 

 

  :(*ر القدس باسمها القديم )إيلياءعلى ذك فرزدؽال أتىكفي إحدل قصائده، 
 

 كمنػػػػػػػا الػػػػػػػذم ال ينطػػػػػػػق النػػػػػػػاس عنػػػػػػػده
 

 كلكػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػو المسػػػػػػػػػػػػتأذف المتنٌصػػػػػػػػػػػػفي  
 

 عيػػػػػػػػػػػػونهمتػػػػػػػػػػػػراىم قعػػػػػػػػػػػػودان حولػػػػػػػػػػػػو ك 
 ج

 مكسػػػػػػػػػػػػػػػرة أبصػػػػػػػػػػػػػػػارىا مػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػٌرؼ 
 

 كبيتػػػػػػػػػػػػاف: بيػػػػػػػػػػػػت اهلل نحػػػػػػػػػػػػن كالتػػػػػػػػػػػػو
 

 كبيػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػأعلى )إيليػػػػػػػػػػػػػػاء( مشػػػػػػػػػػػػػػٌرؼي  
 

     
 

 *:صناجة العرب في كصف إحدل رحالتو األعشى كقاؿ
 

 للمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ آفاقػػػػػػػػػػػػػػػو تي فػػػػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػػػػػد ط
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػاف، فحمػػػػػػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػػػػػػأكرل شػػػػػػػػػػػػػػػلم 
 

 

ؿ ذكره من خال على ذكر البيت المقٌدس امرؤ القيسأشهر شعراء الجاىلية  كأتى
 *للثوب المقٌدس فيو:

 فأدركتػػػػػػػػػو يأخػػػػػػػػػذف بالسػػػػػػػػػاؽ كالنسػػػػػػػػػا
 

 سكمػػػػػػػا شػػػػػػػبرؽ الولػػػػػػػداف ثػػػػػػػوب المقػػػػػػػدٌ  
 

 
 *:عن حلب الشهباء العالء المعٌرم يأب في قصيدة جاء ذكر القدس ك 

 

                                                 
 .1980 بريوت  دارًاآلفاؽًاجلديدة  جربائيلًجبور: حتقيق  69صس ًفضائلًالقد ابنًاجلوزي ًأبوًالفرج  *
 .2002القاىرةً  الدارًالثقافيةًللنشر 53ًص ً"القدسًالشريفًبنيًشعراءًالشعوبًاإلسالمية"  ادلصري ًحسنيًرليب *
 .2000 ًالقاىرة60ًادًإبراىيم ًموسوعةًبيتًادلقدس ًصًعباس ًفًؤ *

 .690 ص 2ًادلعّري  أبو العالء سقط الزند   ج *
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 ريسً لػػػػػػػوال تحيػػػػػػػة بعػػػػػػػض األربيػػػػػػػًع الػػػػػػػدُّ 
 

ػػػػػبىسً   مػػػػػا ىػػػػػاب حػػػػػدُّ لسػػػػػاني حػػػػػادث الحي
 

ػػػػ  وىب انهػػػٍض طالبػػػػان حلبػػػػان يػػػا شػػػػاكيى النػُّ
 

ٍسػػػػػػًم الػػػػػػداًء مٍلػػػػػػتىًمسً   نهػػػػػػوضى مضػػػػػػنىن ًلحى
 

 -كرعػػػان –كاٍخلػػػٍع حػػػذاءؾى إف حاذيتىهػػػا 
 

ًفٍعػػػػػػػًل موسػػػػػػػى كلػػػػػػػيم اهلل فػػػػػػػي القيػػػػػػػديسً   كى
 

 

 *أيضان في قولو: العالء المعرم يأبكجاء ذكر القدس لدل 
 كبعػػػػػػػػين سػػػػػػػػلواف التػػػػػػػػي فػػػػػػػػي قدسػػػػػػػػها

 

 طعػػػػػػػػػػػػػػػمه يػيػػػػػػػػػػػػػػػٍوىم أنػػػػػػػػػػػػػػػو ًمػػػػػػػػػػػػػػػن زمػػػػػػػػػػػػػػػـز 
 

 *، ذكر القدس بقولو:األشرؼ موسى األيوبي يمدح الملكراجح الحٌلي كحين كتب 

  

بعد  ح الدينالسلطاف صال *محيي الدين بن الزكيالقاضي الدمشقي خاطب ك 
    : قائالن  مجيئو إلى حلب

ػػػػػكى القلعػػػػػةى الشػػػػػهباءى فػػػػػي صىػػػػػفىرو ك   فتحي
 

ػػػػػػػػػػره   بفػػػػػػػػػػتًح القػػػػػػػػػػدًس فػػػػػػػػػػي رجػػػػػػػػػػبً  مبشّْ
 

 

 *في قولو: المقٌدس سقدً مال بيت أبو نواس ذكرك 
 كأصػػػػبحن قػػػػد فػػػػوزف مػػػػن نهػػػػر غطػػػػرس

 

 س زكرمػػػػػػػػػػػػػػن البيػػػػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػػػػدٌ  كىػػػػػػػػػػػػػػنٌ  
 

 
 

                                                 
 .2002القاىرةًً الدارًالثقافيةًللنشرً 55ص ًالقدسًالشريفًبنيًشعراءًالشعوبًاإلسالمية ًادلصري ًحسنيًرليب *
األمانةًالعامةًالحتفاليةًحلبًعاصمةًالثقافةًً 158صً ًلشهباءاحلركةًالشعريةًزمنًاأليوبينيًيفًحلبًا ًأمحدًفوزي ًاذليب *

 .2006ً ًحلباإلسالمية
  ًدارًالقلمًالعريب ًحلب.116 ًص2ًالطباخ ًراغب ًإعالـًالنبالءًيفًتاريخًحلبًالشهباء ًجً *
 .2002لقاىرةًاً الدارًالثقافيةًللنشر 53ًص ًالقدسًالشريفًبنيًشعراءًالشعوبًاإلسالمية ًادلصري ًحسنيًرليب *

ػػػػػدل نػػػػػارً  إلػػػػػى آنسػػػػػتى يػػػػػا موسػػػػػى  الهي
 

 إليهػػػػػػػػػػػا ميوجفػػػػػػػػػػػا فأتيػػػػػػػػػػػتى ًمػػػػػػػػػػػٍن شػػػػػػػػػػػوؽو 
 

 ًس قابسػػػػػػػان قػػػػػػػدَّ مكحللػػػػػػػتى بػػػػػػػالوادم ال
 

 فػػػػػػػػػػػال انطفػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػورى التالقػػػػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػػػدنوٌ 
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 *:مولى الخليفة المهدم ى بن ظريفالمعلٌ  أنشدكفي قصيدة مغٌناة، 
 جػػػػػػػػػػػتإنػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػد حج يػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػاحً 

 

 كزرتي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسً  
 

 :*قاؿ فيها "الفرزدؽ" على ردٌ اتان للأبي مركاف بن الحكمظم الخليفة األموم نك 
 قػػػػػػػػػل للفػػػػػػػػػرزدؽ كالسػػػػػػػػػفاىة كاسػػػػػػػػػمها

 

 لسً فػػػػػػػػػاجٍ  كى إف كنػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػارؾ مػػػػػػػػػا أمرتيػػػػػػػػػ 
 

 إنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مرىوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  عً كدى 
 

 سً لمكػػػػػػػػػػػػة أك لبيػػػػػػػػػػػػت المقػػػػػػػػػػػػدً  كاعمػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 
 األديب كالرٌحالة نظم  التي أٌلف عنها كتابان، ريف،رحلتو من دمشق إلى القدس الش خالؿك 

 :*شعران قاؿ فيو عبد الغني النابلسي الدمشقي
 إلى البيػػػػػػػػػػػت المقػػػػٌدس أتينػػػػػا         جنػػػػػػافى الخلػػػػػد نزالن مػػن كريػػػػمً 

 ػػػػاب سػػػػػول النعيًم       قطعنػػػػػا في مسػػػػػػافتو عقػػػابػػػػػػان         كما بعػػػد العقػ
 

 

 

بعدما جاء من  *البهاء السنجارم كتبصالح الدين،   السلطاف الناصر كفي مديح
 :ي دمشقالموصل قاصدان دار العدؿ ف

 

 جػٌردتى مػػن فتكػػات لحظػػكى مرىفػػان 
 

 كىػػػػػززتى مػػػػػػن لػػػػػين القػػػػػػواـ مثقفػػػػػػان  
. 

 
 

                                                 
 .2002القاىرةًً الدارًالثقافيةًللنشرً 54ًص ًالقدسًالشريفًبنيًشعراءًالشعوبًاإلسالمية ًادلصري ًحسنيًرليب *
 .2002القاىرةًً الدارًالثقافيةًللنشرً 55ًص ًالقدسًالشريفًبنيًشعراءًالشعوبًاإلسالمية ًادلصري ًحسنيًرليب *
 .2009( ًدمشق73ً ًاذليئةًالعامةًالسوريةًللكتاب ًالكتابًالشهريً)31ًإىلًالقدس ًصًالدي ًأمحدًسامح ًرحالتًمنًدمشقاخل *
 .1955ً  ًدمشق406 ًص1ًالعمادًاألصفهاين ًخريدةًالقصرًوجريدةًالعصر ًشعراءًالشاـ ًج *



- 675 -

 القدس في عيوف الشعراء
 

717 
 

ن التقاه في خيمة حي يصف كثرة تنٌقل صالح الدين *يموصلال ٌذب الدينهم قاؿك 
 على ضفة العاصي قرب حمص:

 كمػػػػػا خضػػػػػع الفػػػػػرنج لػػػػػديكى حتػػػػػى
 

 رأكا مػػػػػػػا ال ييطػػػػػػػػاؽي مػػػػػػػػن الكفػػػػػػػػاحً  
. 

 مػػػػػػػػألت بالدىػػػػػػػػم سػػػػػػػػهالن كحزنػػػػػػػػان 
 

 أسػػػػػػػػودان تحػػػػػػػػت غابػػػػػػػػات الرمػػػػػػػػاحً  
 

في  الذم تم أنشىء في سبيل "البديرم" الموجود في الجهة الشرقية من الحـر القدسي،ك 
بالطة نقشت عليها  ـ، 1740-ىػػ1153ود األكؿ سنة ف العثماني محمزمن السلطا

 :*لشاعر مجهوؿ األبيات اآلتية
  بي ػػػػػػػػػهي اػػػػػػػػػميف ضاػػػػػػػػػػف دق ولػػػػػػضفك                دو دؤ ػػػػػػػػػػس لك زاػػػػػػػػػح نػػػػػػػػػػػػػػػم هر ػػػػػػػػػػمَّ ع   
 
 
 
 
 
 
   
  السلسلة شرقي الصخرة ىي قبةعن إحدل عجائب بيت المقدس، ك  مجهوؿ يقوؿ شاعرك 

    *:في مسجد قبة الصخرة
 الػػػػػػػوحي كمػػػػػػػات العػػػػػػػال ىلقػػػػػػػد مضػػػػػػػ

 

 ةمػػػػػػػػػػػػػػػع السلسػػػػػػػػػػػػػػػل كارتفػػػػػػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػػػػػػودي 
 

 
 

                                                 
 .1960بدوي  أمحد  صالح الدين بني شعراء عصره وكّتابو  القاىرة  *
ًالقدالعارؼ ًعارؼ ً *  .2009دمشقً ً(72) الكتابًالشهري ًاذليئةًالعامةًالسوريةًللكتاب 140ًص ًس،تاريخًاحلـر
 .1999عمافً ًًعدنافًنباتة حتقيق  124ص 1ً ًجاألنسًاجلليلًبتاريخًالقدسًواخلليلاحلنبل، ًرلريًالدين ً *
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 *أيضان عن القدس كما تحويو من فضائل عديدة: أحمد شوقي ككتب
 الحػػػػػػػػػقُّ حػػػػػػػػػػػػػائطيوي كأسُّ بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائوً بيته على أرض الهدل كسمػػػػػػائًو          

 إنما القدس منزؿي الوحػػػػػػي مغنى           كل ًحًبرو من األكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عالمٍ 
 الدىر كالسماءي طالسػػمٍ  كنفػػػػػػػػػت بالغيػػػػػػػػػػػػػػػػػوب فاألرضي           أسراره مدل

 مٍ كتحلٌػػػػػػػػػت من البراؽ بطغػػػػػػػػػػػػػػراء          كمن حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر البراؽ بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات
 

                                                 
 .1950شوق، ًأمحد ًًديوافً"الشوقيات" ًًاجلزءًالثالث ًًالقاىرةًً *

 عػػػػػػين األكػػػػػػاـر كاألماجػػػػػػد مصػػػػػػطفى
 

 قائمقػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػدس نػػػػػػػػاؿ المطلػػػػػػػػبي  
 

 كالسلسػػػػػػبيًل مػػػػػػاؤه يشػػػػػػفي الصػػػػػػدا
 

 عػػػػػذب فػػػػػرات سػػػػػائغ منػػػػػو الشػػػػػربي  
 

 برسػػػػػػم مػػػػػػن حػػػػػػاز الفخػػػػػػار كالعلػػػػػػى
 

 )عثمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػك( للغفػػػػػػػػارم يينسػػػػػػػػبي  
 

 يبغػػػػػػػػي بػػػػػػػػو الجػػػػػػػػزاء يػػػػػػػػـو محشػػػػػػػػر
 

 ة األخيػػػػػػار غػػػػػػدان ييحسػػػػػػبي فػػػػػػي زمػػػػػػر  
 

 كالىمػػػػػػا مػػػػػػن حػػػػػػوض طػػػػػػو يرتػػػػػػوم
 

 يػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػذاؾ مطلػػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػػأربي  
 

 كالىمػػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػو تاريخػػػػػػػػػػو
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق يشػػػػػػربي في قدح من الرحي 
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بعضان من فضائل  يصف فيها أحمد شوقي اعركفي ديواف "الشوقٌيات" قصيدة للش
 *القدس الشريف:

 حائطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأسُّ بنائوً  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػق         بيػػػػػػػػػػته على أرض الهػػػػػػػدل كسػػػػػػػمائًو        
 مائوً ػػػػػػػػػػدسي ًمن أسػػػػػػػػػػػافو، كالقػػػػػػػػػػػػأكص                 نػػػػػػػػػػر مً ػػػػػػػػػػو، كالطهٍ ػػػػػػػػػالفتحي من أعالمً 

 ئوً مناكبيػػػػػػػػػػػػو على شعػػًب الهدل                 كتطػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتو علػػػػى سػػػػػػػػػيناو ػػػػػػػتحن
 
 

                                                 
  .1950شوق، ًأمحد ًًديوافً"الشوقيات" ًًاجلزءًالثالث ًًالقاىرةًً *

 عػػػػػػين األكػػػػػػاـر كاألماجػػػػػػد مصػػػػػػطفى
 

 ـ القػػػػػػػػدس نػػػػػػػػاؿ المطلػػػػػػػػبي قائمقػػػػػػػػا 
 

 كالسلسػػػػػػبيًل مػػػػػػاؤه يشػػػػػػفي الصػػػػػػدا
 

 عػػػػػذب فػػػػػرات سػػػػػائغ منػػػػػو الشػػػػػربي  
 

 برسػػػػػػم مػػػػػػن حػػػػػػاز الفخػػػػػػار كالعلػػػػػػى
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بعضان من فضائل  يصف فيها أحمد شوقي اعركفي ديواف "الشوقٌيات" قصيدة للش
 *القدس الشريف:

 حائطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأسُّ بنائوً  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػق         بيػػػػػػػػػػته على أرض الهػػػػػػػدل كسػػػػػػػمائًو        
 مائوً ػػػػػػػػػػدسي ًمن أسػػػػػػػػػػػافو، كالقػػػػػػػػػػػػأكص                 نػػػػػػػػػػر مً ػػػػػػػػػػو، كالطهٍ ػػػػػػػػػالفتحي من أعالمً 

 ئوً مناكبيػػػػػػػػػػػػو على شعػػًب الهدل                 كتطػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدتو علػػػػى سػػػػػػػػػيناو ػػػػػػػتحن
 
 

                                                 
  .1950شوق، ًأمحد ًًديوافً"الشوقيات" ًًاجلزءًالثالث ًًالقاىرةًً *
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 *أيضان عن القدس كما تحويو من فضائل عديدة: أحمد شوقي ككتب
 منزؿي الوحػػػػػػي مغنى           كل ًحًبرو من األكائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عالمٍ إنما القدس 

 كنفػػػػػػػػػت بالغيػػػػػػػػػػػػػػػػػوب فاألرضي           أسراره مدل الدىر كالسماءي طالسػػمٍ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافر البراؽ بخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمٍ كتحلٌػػػػػػػػػت من البراؽ بطغػػػػػػػػػػػػػػراء          كمن حػػػػ

 

                                                 
 .1950لشوقيات" ًًاجلزءًالثالث ًًالقاىرةًًشوق، ًأمحد ًًديوافً"ا *

 كالىمػػػػػػا مػػػػػػن حػػػػػػوض طػػػػػػو يرتػػػػػػوم
 

 يػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػذاؾ مطلػػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػػأربي  
 

 اريخػػػػػػػػػػوكالىمػػػػػػػػػػا البشػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػو ت
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق يشػػػػػػربي في قدح من الرحي 
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 *تحية للقدس الشريف

   خليل مطراف
  

ػػػرًيًف كىمىػػػٍن بًػػػػوً  ػػػالىـه عىلىػػػى اٍلقيػػػػٍدًس الشَّ  سى
 

اًد ًفػػػػى ًإٍرًث حيبّْػػػػوً   ػػػػاًمًع األىٍضػػػػدى  عىلىػػػى جى
 

 وً ربًػػػػالطٍُّهػػػػًر الَّػػػػًذل تىٍحػػػػتى تي  عىلىػػػػى اٍلبػىلىػػػػدً 
 

ػػػػػا بػىٍعػػػػػضى تػيٍربًػػػػػ  بَّاتػيهى  وً قػيليػػػػػوبه غىػػػػػدىٍت حى
 

ػػػػػوىل يىٍشػػػػػغىلي الَّػػػػػذً  ٍجػػػػػتي ًإلىٍيػػػػػًو كىالهى  محىجى
 

ػػػػػػػػقَّاًت دىٍربًػػػػػػػػوً   ػػػػػػػػجُّ ًإلىٍيػػػػػػػػًو عىػػػػػػػػٍن مىشى                               يىحي

                  ان رىكىائًعػػػػػػ مٍرًض يػيٍهػػػػػػدً ًىػػػػػػبو لًػػػػػػألى عىلىػػػػػػى نىا

ػػػػػػػلّْ عىػػػػػػػٍينو ًمػػػػػػػٍن غىنىػػػػػػػاًئًم نػىٍهبًػػػػػػػوً       ًإلىػػػػػػػى كي

أىنَّػػػػػػػػػوي   ان فىسيػػػػػػػػػٍبحىافى مػػػػػػػػػٍن آتىػػػػػػػػػاهي حيٍسػػػػػػػػػن  كى
 

ػػػػػػلّْ ميٍشػػػػػػًبوً  يى بًػػػػػػًو أيكتًػػػػػػ   التػٍَّنزًيػػػػػػوى عىػػػػػػٍن كي
 

ػػػػػػػػػٍن يػىٍرنيػػػػػػػػػو أىعىػػػػػػػػػالً   ًجبىالًػػػػػػػػػوً  يتػىليػػػػػػػػػٍوحي ًلمى
 

 وً صىػػػػػػػػػػػػاالن بًػػػػػػػػػػػػاٍلخيليوًد كىرىبّْػػػػػػػػػػػػأىٌشػػػػػػػػػػػػدَّ اتً  
 

 ؟كىاًديٍػػػػػػػػػػًو كىحيٍمػػػػػػػػػػرىًة ًشػػػػػػػػػػٍعًبوً  كىخيٍضػػػػػػػػػػرىةً   ٍوًدهً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو بػىٍينى سيٍمرىًة طى ػػػػػػػػػػػػػػػجىمى  مُّ كىأى 
 

ػػػػٍرًج "ابٍػػػػًن عىػػػػاًمرو   "كىأىيٍػػػػنى يػيػػػػرىل مىػػػػٍرجه كىمى
 

انًٍيػػػػػػػػًو ك ًبًطٍيػػػػػػػػًب مى    ؟وً بزًيٍػنىػػػػػػػػاًت ًخٍصػػػػػػػػجى
 

ٍيػػػػػػتي يػيػػػػػػٍؤتً  ػػػػػػوى البػى  سيػػػػػػٍؤلىوي مىػػػػػػٍن يػىؤيمُّػػػػػػوي  يىي
 

ػػػػػػػػٍعًبوً  ان فىػػػػػػػػأىٍعًظٍم بًػػػػػػػػًو بػىٍيتػػػػػػػػ   كىأىٍكػػػػػػػػًرـٍ ًبشى
 

ػػػػػلّْ مىػػػػػٍوًطىءو  ػػػػػبّْ ًفػػػػػى كي عىػػػػػثه ًلٍلحي  ج    بًػػػػػًو مىبػٍ

اـً فىػػػادً    النَّػػػاًس ًمػػػٍن فػىػػػٍرًط حيبّْػػػوً  مألىقٍػػػدى
 

 ًفيػػػػػػػػػػػًو ًإالَّ ًبشىٍخًصػػػػػػػػػػػوً  كىلىػػػػػػػػػػػٍيسى غىرًيبػػػػػػػػػػػان 
 

 ًبقىٍلبًػػػػػػػػػػػػػوً  ان زىارىهي قػىػػػػػػػػػػػػػٍبالن ًمػػػػػػػػػػػػػرىار  ىن فىتػػػػػػػػػػػػػ 
 

فيهيمٍ   تػىفىضَّػػػػػػػػػػلى أىٍىليػػػػػػػػػػوهي كىمىػػػػػػػػػػا زىاؿى ضىػػػػػػػػػػيػٍ
ػػػػػػاًف كىرىٍحبًػػػػػػوً              ج ػػػػػػٍهًل المىكى  نىػػػػػػزًيالن عىلىػػػػػػى سى

 

ػػػػػػػػػػػػػافو قىًليػػػػػػػػػػػػػلو  ٍفًسػػػػػػػػػػػػػوً بًػػػػػػػػػػػػػًإٍكرىاـً ًإٍنسى  ج         بًنػى

ًثيػػػػػػػػػػػػػره ًبصىػػػػػػػػػػػػػٍحًبوً    كىلىًكنَّػػػػػػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػػػػػػيًهٍم كى
 ج

ػػػػػػػػأىذٍكيري مىػػػػػػػػا أىٍحيىػػػػػػػػ  بًأيٍنًسػػػػػػػػهمٍ  ينىًعٍيًمػػػػػػػػ اسى
ٍلػػػػػػػػػًو اللّْقىػػػػػػػػاًء كىعىٍذبًػػػػػػػػػوً  مكىًكٍردً          ج  ًمػػػػػػػػٍن حي

 ج

 
         
 

 
                                                 

 .1967،  دار الكتاب العريب، 99 صمطران، خليل، ديوان اخلليل، اجلزء الثالث،  *
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 *إلى السيد المسيح في ميالده

 فدكل طوقاف
 

 األكواف ، يا مجدى يا سيدي 
ـٍ   في عيدؾ تيصلب ىذا العا

 أفراح القدس
 األجراس كلُّ   صمتت في عيدؾ يا سيدي 
 في عيدؾ  من ألفي عاـ لم تصمت

ـٍ   إال ىذا العا
 فقباب األجراس حداده 

 سوادٍ ب كسواده ملتفّّ 
 

 القدس على درب اآلالـٍ 
 تيجلد تحت صليب المحنةٍ 

 تينزؼ تحت يد الجالدٍ 
 كالعالم قلبه منغلقه 

 ةٍ دكف المأسا
 ىذا الالمكترث الجامد يا سيدي 

 كتاهٍ  الشمس فضلَّ  انطفأت فيو عيني 
 ةٍ لم يرفع في المحنة شمع

 ةٍ لم يذرؼ حتى دمع
 تغسل في القدس األحزافٍ 

 

                                                 
 .1993 ًًادلؤسسةًالعربيةًللدراساتًوالنشر 385ً صطوقاف ًفدوى ًاألعماؿًالشعريةًالكاملة ً *
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 قتل الكٌراموف الوارثى يا سيدي 
 كاغتصبوا الكرـٍ 

 اإلثمٍ فيهم طيري  كخطاة العالم رٌيشى 
 القدس كانطلق يدٌنس طهرى 

 حتى الشيطافٍ شيطانيان ملعونان، يمقتو 
 

 القدس يا مجدى  ،يا سيدي 
 ، ةً ، من الهوٌ األحزافً  من بئرً 

 قاع الليلٍ من 
 من قلب الويلٍ 

 القدسٍ  يرتفع إليك أنيني 
 .!عنها ىذم الكأسٍ  يا سيدي  رحماؾ أجز
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 *خذة األميرة يبوسأ
 سميح القاسم

 
 ..من سين السر الى حاء الحبٌ 

 ..يا ربٌ 
 يا رب األشياء جميعان 

  جميع األشياءٍ  يا رب
 جميع الميل (يبوس)ضع في قلب 

 إلى مقتبل السين كمكتمل الحاءٍ 
 

 المقتدر على الرغبات (إيل)يا 
 كلباف كبخورٍ  مرٌ 

 كحدائق نورٍ 
 كسالقدٌ  (إيل)يا 

 (إيلٍ )ع كاىن يتضرٌ 
 

 كدليلٍ  ،منجى ،إف العاشق كحده منحى
 ..ةٍ كالفارس كحده يقطف ىذم الورد

  

                                                 
 .1990ر النور، القدس دا ،64القاسم، مسيح، ديوان "أخذة األمرية يبوس"، ص *
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 *كأرض المعراج مهبط الوحي

 علي ىاشم رشيد
 

 كطػػػػػػػػار بػػػػػػػػي الشػػػػػػػػوؽ ألرض السػػػػػػػػالـ
 

 ةٍ كمهػػػػػػػػػػػػػػػد الكمػػػػػػػػػػػػػػػا كمهػػػػػػػػػػػػػػبط الػػػػػػػػػػػػػػػوحي 
 

 نزلػػػػػػػػػػت بالقػػػػػػػػػػدس كسػػػػػػػػػػرب الحمػػػػػػػػػػاـ
 

 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػث لألزىػػػػػػػػػػػػػػػػػار نجػػػػػػػػػػػػػػػػػول ىػػػػػػػػػػػػػػػػػواه  
 

   

 جبالهػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػم بوجػػػػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػػػػوب
 

 قػػػػػػػػػػػػػػد خضػػػػػػػػػػػػػػبتها سػػػػػػػػػػػػػػائالت الػػػػػػػػػػػػػػدماء 
 

ػػػػػػػػ  أك جنػػػػػػػػوب ؿه أى مٍ مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػب فيهػػػػػػػػا شى
 

 إال ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل ذاؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 
 

   
 صػػػػػٌليت فػػػػػي األقصػػػػػى ككػػػػػاف المقيػػػػػل

 

 تحػػػػػػػػػػت ظػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػرـك قبػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػركاح 
 

 زيتونهػػػػػػػػػػػػا يزىػػػػػػػػػػػػو بثػػػػػػػػػػػػوب األصػػػػػػػػػػػػيل
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػورد يرنػػػػػػػػػػػػػػػو كابتسػػػػػػػػػػػػػػػاـً المػػػػػػػػػػػػػػػالح 
 

 

 

 

 

  

                                                 
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،156، صالقدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، ادلصري، حسني رليب *
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 *األذاف الذبيح
 سماعيلإمحمود حسن 

 
 فمػػػػػػػػػػػا زاؿ خطػػػػػػػػػػػو النبػػػػػػػػػػػي ت..تلٌفػػػػػػػػػػػ

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػرش لػػػػػػػػػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػػػػػػػػػور بػػػػػػػػػػػػػػػػػالراحتين 
. 

 قيك إسػػػػػػػػػػػػراؤه فػػػػػػػػػػػػي الظػػػػػػػػػػػػالـكيسػػػػػػػػػػػػ
 

 خطػػػػػػػػػػػػػػػوتينرحيػػػػػػػػػػػػػػػق القداسػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػن  
 

 ت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعاتو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالترابألٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 القبلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػين كخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 كأكؿ إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود
  ججج

 جج

 لػػػػػػػػػػػػػرب السػػػػػػػػػػػػػماكات فػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػجدتين 
 ج

 كأكمػػػػػػت إلػػػػػػى األرض فانسػػػػػػاب فجػػػػػػر
 ج

 جديػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػياء إلػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػين 
 ج

 كطػػػػػػػػػػػارت بمعراجهػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػوؽ بحػػػػػػػػػػػر
 جج

 كظػػػػػػػػػػػػػػػػػل العبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػػال شػػػػػػػػػػػػػػػػػاطئين 
 ج

 غيػػػػػػػػػوب يعلػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػائر مػػػػػػػػػن ىيػػػػػػػػػول
 الخلػػػػػػػػػػد يحػػػػػػػػػػدكه مػػػػػػػػػػن جنتػػػػػػػػػػينشػػػػػػػػػػذا    ج

 ججج

 ج  عنػػػػػػػػػػاؽ المػػػػػػػػػػدل كانعنػػػػػػػػػػاؽ الصػػػػػػػػػػدل

 للكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكبين ئكفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 جج

 
  

                                                 
 .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،72ص، القدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، دلصري، حسني رليبا *
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 *القدس

 محمد العدناني
 

 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسً 
 

 ريحانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽً  
 

 كمنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسً 
 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقّْ  
 

   

 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً 
 

 المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً ك  كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌ  
 

 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحى كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً 
 

 كاألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس كالرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  
 

   

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفها المختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ 
 

 كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحٍ  
 

 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوارٍ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػي أفقهػػػػػػػػػػػػػػا الفسػػػػػػػػػػػػػػيحٍ  
 

   

 بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيني 
 

 تاىػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػدنيا 
 

 فحبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني 
 

 عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة العليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

   

 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءٍ 
 

 بً رٍ معشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؤىا األبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءٍ 
 

 كمهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  
 

   

 نة األقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ج

 كمنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزاؽٍ  
 

 حصػػػػػػػػػػػػػػػىىيهػػػػػػػػػػػػػػػات أف يي 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاؤىا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفاؽٍ  
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 *يا قدسنا

 ىالؿ عبد الغفار حامد
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإني بحبك مسته          اـػػػػػػػػػػػػػا ال أنػػػػػػنا أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا قدس  ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم بك كالقيػػػػػػػػكتهجٌ         دتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كركح عقيدي  ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مستػػػكالذكر في        دم ػػػػػػر مسجػػػػػػػػػػػػػػػػػت أذكػػػػػػػػػػكأبي  دا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ثغ        د ػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيردد التسبيح كالتح  ال
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر التمػػػػػػػػػػػػػػػػػمثالها الب          سػػػوار ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسطعت بك األن  ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األنػػػػػػػػػػػػػػاز بهػػػػػػػػف        ات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالرحم مكنداؤؾ العلو   ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنو السق ييشتف          رػػػطه يدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك القعيني كمى   ا

 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػػػػػػىدايتفي           رػػػك الذىبي أخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتراب   ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجوانحي فهي الم         بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذاىػػػػػػقلبي إليه  را
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىم قياء ػػػػػػػػاألنبي          رل لخيرػػػػػػػػػػػػػانت المسػػػػػػػػىي ك  ا
 

ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيا نعم اإلم         وا جد األقصى بو ائتمٌ في المس   ا
 

 

 
  

                                                 
 .2002القاىرةًً ًالدارًالثقافيةًللنشر 123شعراءًالشعوبًاإلسالمية ًصًالقدسًالشريفًبني ًدلصري ًحسنيًرليبا *
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 *فسيفساء القدسيةال
 إبراىيم خليل

 

 القدس في عالمي تكبري 
 شوارع المسك بها عنبري 

 كالقبة الصخرة ال تفتأ
 ترسل ضوءان من سنا يبهري 

 
 تعشقو األقمار يا كطنان 

 زخرؼب أحلمي باألقصىك 
 يحلو بو المحراب كالمنبري 

 
 يا كطنان فيك الهول يمطري 

 من األحالـ فيضان 
 يا منظران يزيٌنو 

 كالمرمري النرجس كالسوسن 
 كالشجر اللبالب كاألزىري 

 كاأللم القابع في تربو
 تسقى كتركل من دـ يقطري 

 
 

                                                 
 .1ج  ،م112معجم البابطني، ص  *
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 ؟يا قدس كم تزىو بك األعصري 
 أغنية أنت، كترنيمة

 يسكري  كم عاشق أضحى بها
 أىزكجة أنت، كترتيلة

..  غنى بها الحادكف كالسمَّري
 يا قدس

 ..يا أسطورة تبهري 
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 *فدا عينيك

 خضر أبو جحجوح
 

 أساريرم فدا عينيًك أزىاري 
 كنامه عاشقه غٌنى، كيبكي فيو إعصاري 

 تصابيها كأٌني اليـو غانيةه تمايسي في
 تقوؿ األرض، كالفرساف تركض في نواحيها

 تعانقيها بشوؽو كالٌشذىل ينسابٍ 
 

 كفي اآلفاًؽ أقماري 
 تألأل في محاجرىا حنينه 

 عٌتقتو المحنة الرقطاءي في إبر المساًء 
 فأزىر النسرين كالٌدفلى

 كسالت أنهري التحناًف، كانفقأت 
 وب يا كطنيسكمعيوف المارد ال
 الفارس األغلى كفي قلبي يطيري 

 كيسمو العاشق األعلى
 ليفقأ عينى سجاني

 كيا كطني
 أتينا عاشقين على جناًح العٌز تتبعنا المالييني 

 كترفعنا بيارؽ للصدل اآلتي

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 كتنشرينا صورامى في المدل العاتي
 يا فراشةي، كالغزالة في الٌربى  ىنيئان 

 ..تقتات زىرى النٍَّصًر كي تهدم أحبتها
 عمرنا الملهوًؼ،  يا سنابلى  ىنيئان 

 كاألقصى يمٌد يديو في لهفةٍ 
 كبالنجول يقبلهم .. كيحضنهم

 كيبتهل البراؽي كتزدىي اآلفاؽ 
 لنحيا في ركابيها يا يحيى..

 ال تباريها أسودان 
 كحوشه ميرغٍت في الطين بين الثأر كالعزةٍ 

 فيا أماه كٌفي دٌرؾ الغالي
 أماه  يحكي خفقو كجٌسي قلبيى الملهوؼى 

 له ىذم دمعتي الحرٌ أماكيا 
 تقٌبل قلبك الولهافٍ 

 
 فدا عينيك يا أٌماه شرياني 

 كأغنيتي كأشواقي
 فدا األقصى
 فدا األسرل

 .فدا الطير المحلق خلف قضباني
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 *شجو الهمس

 رمضاف عمر
 

 الهمس  وى أيها السارؽ شجٍ 
 من أمس الشبابٍ 

 ..بائع حلواؾ في تيو الفجيعة كالغيابٍ 
 خ ما يذكرؾ التاريقلٌ 

 في القاع السحيقةً  ؾ األبدمَّ لحدى  فافرشٍ 
 ..كانتظر فصل الخطابٍ 

 ، كالحان   فهناؾ أنت تصير ظالن  
 ..ال شيء فيك سول السرابٍ 

 
 ستكتب: أف دكرؾ مثل ظلك خافت، كقد اكتمل

 ! د األمن في نص الوثيقة بالحرابٍ أنجزت بن
 يكتب الباقوف فيو:  كسيفتح التاريخ بابان 

  "الهلوكست" يا رعديدي ما قصة 
 إال بعض كحي كاذب 

 ..كآبٍ  كعاد أيلوؿه  ،عاد تموزي 
  كالراقصوف على جراح الشعبً 

  أكرمة تزكؿي 
  ..كما السحابٍ 

 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 يا أيها الواىي 
ـي صً   األمنيات  دا

  التشكيل في لغة المجازً  عالئقي 
  ..كفي السبابٍ 

 ا لغة القراع لها صنوؼ من حديدلكنم
 صيحةه: "اهلل اكبر" ك 

 أك ىدير الريح  زلزاؿ عادو 
 ..تقفية من التنظير في لغة الكتابٍ 

  

 في التغيير  أكؿ كذبة للطيش  ال سرٌ 
 بنى صرح الخديعة في السرابٍ  (ىاماف)
 من فتات الخبز  تٍ ضجٌ  (نابلس)
  ..تئن من الحرابٍ  (راـ اهلل)
 ك، فاسرج خمولى  ،ها الردللى كلَّ   (جنين)ك

 ..االنتحار كاالغترابٍ  من جنوفً  العبثي شطّّ ك ليلي 
 

  ىي القدس الدفيئةي  حضنه 
 لغير عاشقها الرسوؿً  لن تحنَّ 

  ..إلى الصحابٍ 
  ..اهلل في األرض اليبابٍ  سيفً  للبارؽ المحبوبً 

  كىناؾ يقصفك المصيري 
  اإلعصارً  ةي كتنتهي بك رجٌ 

 .!العذابٍ  في كحلً 
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 *قصة القدس
 عبد الغني التميمي

 
 ليس للتين أك الزيتوف نغضٍب 

 نحن لإلسالـ ال لألرض ننسٍب 
 ليس للموز أك الليموف أك قمح الموانٍ  

 نحن لسنا من عبيد الطقس ديداف الشواطٍ  
 ما عشقنا في فلسطينً صباىا 

صباىا، أك رباىا   أك ى
 ما عشقناىا عركسان في بهاىا تتطٌيٍب 

 كٌفها في ليلة الحٌناء تخضٍب 
 ما عشقناىا مناخان، كفصوالن 

 كىضابان كسهوال  كجباالن 
 ان كصليال بل عشقناىا دكيٌ 

 في سبيل اهلل ييسفى، كصهيال  كغباران 
 في كتاب المجد تكتٍب  بل فصوالن  كسطوران 

 عبر أجنادين، أك حطين، أك غزة طوال 
 كسرايا أٌمة الكفر على صدر صليب الكفر تصلٍب 

 

 كعشقنا في فلسطين من األىواؿ جيال 
 جعل التكبير كاألحجار أقول خطبة للعصر تخطٍب 

 من األطفاؿ في الضفة يػيٍنجىٍب جيل أبطاؿو 

                                                 
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 في دمانا يتلهٍَّب  ، ككيانان ىكذا تبقى فلسطين ضميران 
 ىي في عمق ىوانا درة من درر اإلسالـ تسلٍب 

 كلهذا ليس للتين أك الزيتوف نغضٍب 
 

 ثم كال  ،ألف كال
 مستقال  ما عشقناىا كيانان 

 كشكال  جٌلو يحكم بالتلمود مضمونان 
  اٌل كذي  كبقايا ما تبقى يرفع الراية تسليمان 

 

 ألف كال 
 ال تقولوا قد تطرَّفت كجاكزت اإلطارا 

 ىذه األشعار ليست كلمات 
 إنها أدخنة من فؤاد شبَّ نارا 

 

 ؟ ةٍ أين أكراؽ القضي: أخبركني
 ؟ ةٍ كالكراسي الذىبيأىي في تلك المباني 

 ؟ ةٍ في مجلس محو األمن في محو الهويأىي 
 أىي في أنياب ذئب أطلسي؟ 

 ؟ ةٍ أـ ثوت في رأس حيَّ 
 إف بيت الداء في أنفسنا .. ألف كال

 كىنا تكمن أسرار القضيَّة 
 

 ثم كال  ،ألف كال
 صرخة المسلم من نجد إلى تطواف غربا 
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 فالمكال  ،كسفوح الصين شرقان   فبخارل
 .. ألف كال

 بل مصلى  ما أردناىا كنيسان 
 ألف كال، ثم كال 

  ال نرضاه حاٌل  س في القرآف كالسنةكل حلٍّ لي
 

 مزّْقونا كانثركا اللحم على كل طريٍق 
 حرقونا كارقصوا حوؿ الحريٍق أ، ال تبالوا

 ، أطعمونا للحوت كزّْعونا في الصحارم
 كل ىذا في نظاـ الغاب جائز 

  ةٍ ا لن نبيع القدس أك أم مدينغير أنٌ 
  ؟ىل يبيع المؤمن الصادؽ لألعداء دينو

  

  ةٍ صمود كمرار ىذه القدسي مزيجه من 
 لم تكن يوما لبيع أك إعارٍة 

 ىي لألمة ميزاف الحرارةٍ 
 ناطق التاريخ في أحيائها يطلب ثارٍه 

  ةٍ كل شبر من ثراىا فيو للتلمود غار 
  ةٍ ىذه القدس نسيج من سناء كطهار 

  ىا ىو الفاركؽ في أفيائها يرفو إزارهٍ 
 كصالح الدين يمحو أثر الكفر الصليبيّْ كعارٍه 

 ثم في غفوة قومي 
 ةٍ قبض الراية أطفاؿ الحجار 
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 : أنت من أم البالًد؟ ذات يـو سألوني
 الج ه أنت طريده 

 فيك شيءه غير عادم 
 شقَّ كالسهم فؤادم  ًخٍلتيو كاف سؤاالن 

 إف أرضي كل أرض تعشق التكبير في صوت المنادم 
 

 آه! كاقدساه من ظلم قريبي 
 ، كمن كيد البعيٍد كىو يكويني

 ال تلوميني على غمي كحزني 
 ال تلوميني على بؤسي ككىني 
 ال تظني غٍيبتي من سوء ظنّْي 

 أك قعودم عن لظى الحرب لجيٍبني، أك لًسنّْي 
 ال تلوميني فإني 

: قيد من حديٍد   زرعوا قيدين في رجليَّ
، كقيد من حدكٍد   مدمني العضّْ

 

 حرموني من صغارم، من عيوني، كيديَّا 
 بَّ عليَّ حرَّموا الحي 

 جرَّبوا كل سياط القهر فيَّ 
 صادركا الحرؼ الذم أقول على النطق بو 
 قلعوا األضراس من فكّْي، كقصُّوا شفتيَّ 

 حطَّموا كل عظامي 
 كبعٍنف مارىسوا اإلرىاب في ذاؾ الحطاـً 

 ي:كتال القاضي على الناس اتّْهام
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 إنني شخص أصوليّّ أجيد العربية 
 حميَّة كلدل نفسي بقايا من 

 أنني "ميٍعدو" لكوني فيَّ "فيركس" القضيٍَّة 
 

 ؟ ثم ماذا
 ذات يـو أبصركا في شعر كجهي بعض آيات الصالٍح 

 ىذه الشعرات عنواف الرجولٍة 
 فتنادل علماء النفس كالخبرة من كل البطاٍح 

  درسوني عالميان .. درسوني عربيان .. درسوني كطنيان 
 عن سالح  الشعر بحثان فإذا التقرير قد أكصى بنتف 

 

 ؟ ثم ماذا
 ذات يـو ىدموا جدراف بيتي 

 كرموني في العراء 
 تحت نهش البرد كالظلمة في فصل الشتاء 

 ليس شيء بين جلدم كصقيع األرض أك نىٍدؼ السماء 
 كاستقر الموت في لحمي كعظمي  ،رجفت أعضاء جسمي

 فتنادكا الكتشافي 
 رصدكا كل خفايا حركاتي باىتماـ 

ـٍ   فحصوا نبضات قلبي كدمائي بانتظا
  درسوني عالميان .. درسوني عربيان  ..ان درسوني كطنيٌ 

 كأداركا آلة التنقيب عن أسرار ىمي 
  بتوقيعي كختمي فأتى التقرير مختومان 
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 ىو شخص دمومّّ حركيّّ 
  "قلبو يخطر في أعماقو "قلب النّْظاـ

 

 ؟ ثم ماذا
 ذات يـو كقف العالم يدعو لحقوؽ الكائناًت 

 ، أك حيواف، أك نباًت كل إنساف ىنا
 كل مخلوؽ لو كل الحقوؽ 

 جاء في كل اللغاًت  ىكذا النٌص صريحان 
 أعطني بعض حقوقي  : شكران قلت للعالم

 حق أرضي، كقرارم، كحياتي 
 فتداعى علماء األرض كاألحياء من كل الجهات 

  درسوني عالميان 
 فأتى التقرير ال مانع من إعطائو حق المماًت 

 قاؿ قـو ال تنادكا للفداء 
 يغضب الساسة من ىذا النداء 
 يخجل الساسة من ىذا النداء 

 لغة الحرب تولَّت في األساطير القديمة 
 لهجات الحرب بادت كالسالالت الكريمة 

 نحن في عصر سالـ عربيٍّ 
 قد نزعناه بوعي من تالفيف الهزيمة 

 على ذلك فالحرب أك التفكير في الحرب جريمة ك 
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 كلما جيدّْد للذؿ احتفاؿ، كديعينا لنقيمو 
  ةٍ إلى تلك الوليم رقصٍت أضراسنا شوقان 

  ٍة؟ىل نشأنا كسيوؼ العصر ال تعرؼ للعٌزة قيم
 

  ةٍ في بالدم آلة الحرب معاق
  كل صاركخ كرشاش بها شدكا كىثاقوٍ 

 نحن ال نعشق ضرب الغاصب المحتل 
 بل نهول عناقٍو 

  ةٍ آلة الحرب التي نملكها جاءت ىدي
  ةٍ قيل ال تعمل إال عند حرب عالمي

  ةٍ كتبوا تاريخ االستعماؿ فيها بحركؼ أجنبي
 ال علينا 

  ةٍ نحن أىل اللغة الفصحى فال نقرأ إال العربي
 

 كلما احتيلَّ من األمَّة ثغر 
 ر كلما ميزّْؽ قطٍ 

 : ما علينا كلما أكغلت النكبة قلنا
 أخبركني 

 أين ألقي غضبةن هلل في العالم أينا؟ 
 

 كيف أمسيًت بالدم؟ 
 كيف أصبحًت بالدم؟ 

 كيف أمسى البدر في جٌوؾ مغلوؿ األيادم 
 يصرخ في كل النوادم  ال تلومي صارخان 
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 كيف يخفي نازؼ الدمع عيونو 
 نو ال يالـ الوالو المكركب إف أبدل أني

 
 قصة القدس التي تيركل حزينة 

 قصة القدس دماء كجراح 
  ةٍ ككرامات طعين

 كي نخونو   عربيان  ليست القدس شعاران 
  ةٍ كمعون ، كطحينان ال كال القدس يتامى

 إنها القدس كحسبي أنها أخت المدينٍة 
 ؟ ا القرآف يا قومي لما ال تقرؤكنوك كاقرؤ 

 كم نبيٍّ كتقيٍّ دكف حق يقتلونٍو 
 كم عهود خفركىا كاتفاؽ يهدركنٍو 

 لو ىدمتم لهم األقصى كدٌمرتم حصونٍو 
 كبنيتم لهم الهيكل أك ما يطلبونٍو 

 ثم أىديتم فلسطين لهم دكف مؤكنٍة 
 طالبوكم عبر أمريكا كأكركبا بإبداء المركنة 

 ىذه القصة.. ال سلم كال ما يحزنونٍو 
 

 قصة القدس انتقاـ، صفقات، كمجازٍر 
 قصة القدس خيانات جيوشو 

 كعركشو ككبائٍر 
 كاسكبوا الشمع على الفور بفيها 

 يمنع التصريح كالتلميح فيها 
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 ما خسرنا نحن قـو ال نبالي بالخسائٍر 
 لم يزؿ في خطنا األكؿ للزحف إليها 

 ألف رقَّاص كفاجر 
 

 قصة القدس طويلة 
 مسرحيات، كأفالـ، كأقالـ قتيلة 

 الظلم فصولو ككتاب من نزكح كتب 
ـٍ   كذركني أجمل القصة في ىذا المقا

ـٍ   قاـ قصاص ككعاظ كتجَّار كال
 بشركنا بسالـ، كنظاـ عالمٌي ال يضاـ 

 ىكذا يزعم أقطاب النظاـ 
 

 يا لقومي 
 ، طبخة السلم حصى منحة السلم عصا

 ىل سنطهو من حصى السلم الطعاـ؟ 
 يا بني قومي اسمعوىا 

 صرخة مني تدكم في األناـ 
 عن قريب 

 عن قريب تلد األجواء إعصار السالـ 
 ... كعلى الدنيا السالـكعلينا كعليكم
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  *يا فوزى من للقدًس قد نفركا
 مصطفى عكرمة
 

 القػػػػػػػدسي تنتظػػػػػػػري ف كدع دنايػػػػػػػا الػػػػػػػدنى
 ج

 يػػػا فػػػوزى مػػػٍن لفػػػداًء القػػػدًس قػػػد نفػػػركا! 
 ج

 ىيهػػػػػػػػػاتى تيقبػػػػػػػػػلي عنػػػػػػػػػدى اهلًل معػػػػػػػػػػذرةه 
 

 

 إٍف ظلَّػػػػػػػًت القػػػػػػػدسي تػػػػػػػدعونا كنٍعتػػػػػػػذري!
 

 كأمُّ عػػػػػػػػػارو مػػػػػػػػػن األجيػػػػػػػػػاًؿ يػػػػػػػػػدمغنا
 

 

ػػػػًذري؟ ـى عػػػػن نيصػػػػرًة األقصػػػػى بنػػػػا حى  مػػػػا دا
 

 كحرمتًػػػػػػوً فػػػػػػأينى كالمسػػػػػػجًد األقصػػػػػػى 
 

 

! ػػػػػػػري  مػػػػػػػا ييفتػػػػػػػدل، كفػػػػػػػداهي يػػػػػػػرخيصي العيمي
 

 ألػػػػػػٍم يػػػػػػكي الًقبلىػػػػػػةى األكلػػػػػػى لنػػػػػػا زمىنػػػػػػان 
 

 

؟  ككػػػػػػػػٍم زىػػػػػػػػا مػػػػػػػػن رسػػػػػػػػوؿو حولىػػػػػػػػوي أثػػػػػػػػري
 

 كزادىهي اهللي قػػػػػػػػػػدران حػػػػػػػػػػينى حػػػػػػػػػػلَّ بػػػػػػػػػػوً 
 

 

 خيػػػػػػػػري الٌنبيػػػػػػػػينى حيػػػػػػػػثي الٌرٍسػػػػػػػػلي تنتظػػػػػػػػري 
 

 برؤيتًػػػػػػػػػوً  او أحيػػػػػػػػػاىيمي اهللي كػػػػػػػػػٍي يحظىػػػػػػػػػ
 

 

 حضػػػػػػػركاأكػػػػػػػًرـٍ بهػػػػػػػا، كبػػػػػػػأرضو فوقهػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػػػمعي مػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى جى   إالٌ ليجمعنػػػػػػػػػػا مي هي
 

 

؟ ، فهػػػػػٍل فػػػػػي النَّػػػػػاًس معتبًػػػػػري  توحيػػػػػدي ربٍّ
 

 كلػػػيسى إالٌ لمنػػػًع الخلػػػًف قػػػد جيًمعيػػػوا
 

 

! ػػػػػػػػري  يػػػػػػػػا ليػػػػػػػػتى كػػػػػػػػافى بػػػػػػػػًو للقػػػػػػػػوـً مزدىجى
 

 ذرٌاتي تربػػػػػػػػػػػًة أقصػػػػػػػػػػػانا غػػػػػػػػػػػداةى بػػػػػػػػػػػوً 
 

 

ػػػػػػٍت دكنهػػػػػػا الػػػػػػدُّرري  ػػػػػػعى الرٍُّسػػػػػػلي أمسى  تجمَّ
 

 مبػػػػػػتهجه صػػػػػػلَّى إمامػػػػػػان بهػػػػػػٍم فػػػػػػالكوفي 
 

 

 بمشػػػػػػػػػهدو مثلىػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػٍن تىشػػػػػػػػػهىدى العيصيػػػػػػػػػري 
 

ػػػػػػحىران  ػػػػػػةو سى  طػػػػػػارى البػػػػػػراؽي بػػػػػػًو مػػػػػػن مكَّ
 

 

 يطػػػػػػػػػوم بػػػػػػػػػًو سػػػػػػػػػفران مػػػػػػػػػا ًمثليػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػفىري 
 

 كمنػػػػػػػػوي كػػػػػػػػافى لػػػػػػػػوي المعػػػػػػػػراجي معجػػػػػػػػزةن 
 

 

! ػػػػػػػري  ىيهػػػػػػػاتى تيػػػػػػػدًرؾي يومػػػػػػػان سػػػػػػػرَّىا البشى
 

ػػػره   يػػػا قػػػوـً فػػػي حرمػػػًة األقصػػػى لنػػػا ًعبػى
 

 

ػػػػػػػػػوىري أمػػػػػػػػػا أتتنػػػػػػػػػا بهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن ربّْنػػػػػػػػػا   السُّ
 

 أمػػػػػا بػػػػػًو الرٍُّسػػػػػلي تعظيمػػػػػان لػػػػػوي جيًمعػػػػػوا
 

 

 فكيػػػػػفى يختػػػػػاؿي فيػػػػػًو شػػػػػرُّ مػػػػػٍن غػػػػػدركا؟
 

 فػػػػػػػاقوا بػػػػػػػإجرامهم كػػػػػػػلَّ الطُّغػػػػػػػاًة، كال
 

 

 يػػػػػػدرم الزَّمػػػػػػافي فجػػػػػػوران كالػػػػػػذم فجػػػػػػركا
 

 قتػػػػػػػلي الٌنبيػػػػػػػين ملهػػػػػػػاةه لهػػػػػػػم كىػػػػػػػولن 
 

 ج

 ىيهاتى ييحصى لهم في الػٌدىًر مػا مكػركا
 

 عبادىتيػػػػػوي فكيػػػػػفى تيرجػػػػػى لػػػػػذم تقػػػػػولن 
 

 

؟  كقتػػػلي أىػػػًل التُّقػػػى فػػػي القػػػدًس مسػػػتًعري
 

                                                 
 ، وزارة الثقافة، دمشق.47/2011"لك يا قدس"،  الكتاب الشهري  عكرمة، مصطفى، *
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 ككيػػػػػػػػػػػفى تبقػػػػػػػػػػػى إلنسػػػػػػػػػػػافو كرامىتيػػػػػػػػػػػوي 
 

 

؟  كمجمػػػػػعي الرُّسػػػػػًل كالمسػػػػػرل بػػػػػًو خطػػػػػري
 

 ينػػػػدل جبػػػػيني العيلػػػػى كالكبريػػػػاًء أسػػػػىن 
 

 

 إذا خبػػػػػػػا فػػػػػػػي خػػػػػػػدكًد الغػػػػػػػادًة الخفػػػػػػػري 
 

 فػػانهٍض لهػػا يػػا أخػػا الػػوثقى فأنػػتى لهػػا
 

 

 فمػػػػػػػٌدعو نصػػػػػػػرىا مػػػػػػػن تيخمػػػػػػػةو شػػػػػػػخركا
 

 القػػػػدسي نػػػػادىٍت كإالٌ أنػػػػتى لػػػػيسى لهػػػػا
 

 

ػػػػػػريري   يػػػػػػا مػػػػػػٍن أيًعػػػػػػدٍَّت بجنٌػػػػػػاتو لػػػػػػكى السُّ
 

 نػػػػػػاداؾى ربُّػػػػػػكى فػػػػػػاىجيٍر زيػػػػػػفى عالًمنػػػػػػا
 

 

 فعػػػػػػػػػػػػالمي اليػػػػػػػػػػػػوـً بالطػػػػػػػػػػػػاغوًت يػػػػػػػػػػػػأتمري 
 

ػػػػفىهان   مػػػػا ىػػػػمُّ مػػػػٍن يػػػػٌدعي تحضػػػػيرىهي سى
 

 

 إالٌ الٌتألٌػػػػػػػػػػػػػػوي مهمػػػػػػػػػػػػػػا دٌمػػػػػػػػػػػػػػرىٍت بشػػػػػػػػػػػػػػري 
 

 ال ًحػػػػػػػػسَّ يمنعػػػػػػػػوي، ال ديػػػػػػػػنى يردعيػػػػػػػػوي 
 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا زادى بطشػػػػػػػػػػػػػػػػػان راح يفتخػػػػػػػػػػػػػػػػػري ككل
 

 ألقول قول اإلرىاب تدعمػوي  فأعجب
 

 ج

 فػػػػػػػػالكوف مػػػػػػػػنهم جحػػػػػػػػيمه دكنىػػػػػػػػوي سػػػػػػػػقري 
 

 يخػػػػػػػاًلفوفى جهػػػػػػػاران كػػػػػػػلَّ مػػػػػػػا زعمػػػػػػػوا
 

 

 كىػػػػػػٍم بغيػػػػػػًر سػػػػػػفيًو القػػػػػػوًؿ مػػػػػػا جهػػػػػػركا
 

ػػٍم يػػا أخػػا الػػوثقى فأنػػتى لهػػا  فػػانهٍض لهي
 

 

بيػػػػػػػركا  كال يهولىٍنػػػػػػػكى مػػػػػػػن بػػػػػػػالوٍىًم قػػػػػػػد كى
 

 إفَّ نصػػػػػرى اهلًل موًعػػػػػديناًانهػػػػػٍض كقيػػػػػٍل: 
 

 

ػػػػػػػػػري   كلػػػػػػػػػٍن يكػػػػػػػػػوفى لغيػػػػػػػػػًر المػػػػػػػػػؤًمًن الظٌفى
 

 أنػػت الشػػهيد الػػذم يمشػػي علػػى قػػدرو 
 

 

 ؾ عػػػػػػػػػػػػػػن إنفػػػػػػػػػػػػػػاًذًه خطػػػػػػػػػػػػػػري كال يػػػػػػػػػػػػػػردُّ 
 

 سػػػػػػػػػبيلنا للمعػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػات مختصػػػػػػػػػران 
 

 

 مػػػػا داـ يشػػػػمخ فػػػػي كػػػػفّْ الفتػػػػى حجػػػػري 
 

 فكػػػػػلُّ طفػػػػػػلو غػػػػػػدا بالػػػػػػٌديًن معتىًصػػػػػػمان 
 

 

 كمػػػػػػا سػػػػػػول نيصػػػػػػرًة األقصػػػػػػى لػػػػػػوي كطىػػػػػػري 
 

 في كلّْ أرضو صػحا األحػرار كانتفضػوا
 

 

 كعػػػػػػػاد يبصػػػػػػػري مػػػػػػػن عػػػػػػػن حقّْنػػػػػػػا بيًهػػػػػػػركا
 

 أكجػػػػػػدنا إنَّػػػػػػا علػػػػػػى عهػػػػػػًد مػػػػػػن للًعػػػػػػزّْ 
 

 

 كعهػػػػػػػػػػػػػػػدينا عنػػػػػػػػػػػػػػػدهي أنٌػػػػػػػػػػػػػػػا سننتصػػػػػػػػػػػػػػػري 
 

 كاليػػػوـى مسػػػًجدينا األقصػػػى يهيػػػبي بنػػػا
 

 

ري  ػػػػػػدى  يػػػػػػا ذيؿَّ مػػػػػػن مٌسػػػػػػهم عػػػػػػن نصػػػػػػرًه خى
 

 اهللي للًعػػػػػػػػزّْ قػػػػػػػػٍد سػػػػػػػػنَّ الجهػػػػػػػػادى لنػػػػػػػػا
 

 

 الجهػػػػػػػػادي لظػػػػػػػػلَّ الظلػػػػػػػػمي يسػػػػػػػػتًعري لػػػػػػػػوال 
 

ػػػػػػػػقَّ الجهػػػػػػػػادي، كإنَّػػػػػػػػا أىليػػػػػػػػوي أبػػػػػػػػدا  حى
 

 

 كسػػػػػػػوؼى يشػػػػػػػهدي أنَّػػػػػػػا مػػػػػػػن لػػػػػػػو نيػػػػػػػًذركا
 

 فػػػػػنحني مىػػػػػن لصػػػػػالًح الػػػػػٌديًن نسػػػػػبتينا
 

 

ػػػػػػػػػري   كفػػػػػػػػػي العدالػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػدادنا عيمى
 

 فكيػػػػفى كيػػػػفى إذا قػػػػومي قػػػػًد اٌتحػػػػدكا
 

 

 علػػػػػى الجهػػػػػاًد، كلألقصػػػػػى غػػػػػدان نفػػػػػركا؟
 

 األقصػػى أمػػوت غػػدان يػػا ليػػت أنػػي فػػدا 
 

 

! ػػػػػػػري  كال أمػػػػػػػوت كمػػػػػػػا قػػػػػػػد ماتػػػػػػػت الحيمي
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 *لقدسافي  اأنػ
 عبد اللطيف عقيل

 

 نا في القدسً أ
  بو السوري  يلتفُّ  ن في القدسً مى 

  في السورً  كما من حجرو 
  العمدً  الطائشً  ى بالرصاصً موشٌ  لو صدره ال إ
 الؼ المصلينآالمسجد االقصى ك  حماـعشاش أك 
 كالعلبةٍ   في باب الخليل ارتصٌ  (عبد اهلل)ك
 !خ يا ىذا الرصاص الطائش العمدً آ
 

  القدسً  في ناأ
 التي يعرفها الجند  (تغريد)ك

 كالدفترى  ها كالصبحى مَّ أكال تعرؼ 
  رضً الشعب كاأل كركحى  كالموتى 

 نثى كفيها تشتهي األ
  في الصيفً  عراسً عن األ حاديثى األ

 ..كتطريز فساتين القصبً 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1985مؤسسة العودة، القدس  ،33 صعقيل، عبد اللطيف، "حوارية احلزن الواحد"،  *
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 *قدس اػيأ
 عبد اللطيف عقيل

 

  رىابً كاإل رغم القهرً ب
 لمً كاأل ىاتً كاآل

  كرغم بوارج التعتيمً 
  ..مً لى الظُّ  رغم دياجرً 

  ان خزاميٌ  ها عبقان يبقى ريحي س
 ..ـً كالحرى  من الساحاتً 

  ها الشاميُّ كيبقى طيفي 
 ..من لحوف فمي كلحنان  غنيةن أ

  ،بداؿو أك  شباهو أدكا بفال تعً 
  !كالعلمً  فال للبافً 

ـى األ ف نسجوا لكإك    كىا
 ت مالوا في لظى الزاٌل 

 ..مً لٍ للسٌ  ..ال للصلحً 
  ،كال لمدارًس التدجينً 

 ـً الهرً  ال للمنهجً 
  ،فغاليتي تعاؼ الضيم كالتقسيمى 

 القدـً  تخشى زلةى 
، كغاليتي تتيو سن  ىن

  !لميأكا  فكيف تذؿٌ 
                                                 

 .1985مؤسسة العودة، القدس  عقيل، عبد اللطيف، "حوارية احلزن الواحد"،  *
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  ..يا علمي، اؾً كالنسٌ  ادً يا ىول العبٌ  كى عشقتي 
  الليلي  عشقتك حين جنٌ 
  ..من الهامات بالحلمً  كانداحت خياالتي

 (الفاركؽ) يكتب قصةى  عشقتك حين كاف نهارنا الوردمُّ 
  ..صرح الفاتح العلمً  (صالح الدينً )ينسج من 

  في التيو كالندـً  كذبٍ أ نهال ت :المهزكـً  كقل للعاذؿ
 ..خالؽ كالقيمً كاأل فمثلك قاصر التفكير

 
 في قلمي  الزىوي  فبافى  ،فوؽ قافيتي رسمتكً 

 بالشممً ، ر بالتصويرً الخضٍ  السطوري  ينعتً أك 
  ..نا دنفه أيا قدسي أ

 بدمي كحبك عالقه 
  زليٌ األ الباسلى  ستبقين العرينى 

  في قاموسنا الذىبيٌ 
 ..ممً سطورة األأيا 
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 *منائر القدس
 محمد توكلنا

 
 ج

 منائرى القيدًس قلبي بالحًمى كىقفا
 

 إذا تىجىٌلى لو األمسي انتشى طربان 
 

 مًس ما أىفػىلىتٍ األ سشم فَّ لو أك ، ىينا
 

تىوي   ىينا تال جىدُّه الفاركؽي عيهدى
 

 مأثىرةه  (اركؽي لو لم يكن لك يا )ف
 

 كالدنيا تىعزُّ بوً  ما ضىرَّ فضلكى 
 

 كم جاًحدو حجبت عينيًو غاشيةه 
 

 أقصيتى ميغتصبى األقصى كصينتى لهم
 

 ًد اليوـى أقصانا تىعيثي ًبوً قم كاشه
 

 كاألىلي في القدًس أكباده ميقىرَّحةه 
 

 ةه عكؤكسي إخواًنًهم بالسَّعد ميترى 
 

 ينا سييوفان مينذي نىشأًتهالكنَّ ف
 

 تٍ كقد رىسىخنو لها الكوفي إجالالن يػىعي 
 

 نىسليها في أمًسها شيهيبه  كأمةه 
 

 ًبعيننا سنىرل في كلّْ ناحيةو 
 

 

 

 دعاهي شىوؽه إلى الًمحراًب فاعتكفا
 

 فيبعثي الحاضري الٌداًجي بًو انحىرفا
 

 فَّ ليلى األسى عن دربًو انحرفاأك ا
 

 يػىبيثُّ األمنى كالنَّصىفا (إيلياءى )في 
 

 فىسول اإلياًب إلى األقصى بًنا لىكى 
 

 ؟أأنكىرى الفضلى ذك ًغلٍّ أـً اعتىرفا
 

 كيٌدعي أفى كجوى الشمًس قد كىسىفا
 

يًل كالحشىفا  مىجدان فجازىكؾى سيوءى الكى
 

ـه زادىىا تفريطينا صىلىفا  شىراًذ
 

 ًشريانػيهيم ًبميدل إخوانهم نػىزىفا
 

 ضحي الألكاءى كالشَّظىفاككأسهم تن
 

 لٍم تأًك يومان إلى أغماًدىا أىنىفا
 

 كالطَّوًد ما الفى لإلعصاًر ما عىصىفا
 

ـى اليوـى أرحامان كال نيطفا  لن تىعد
 

 ًلكيلٍّ نجمو ىىول في أيفقًنا خىلىفا
 

 

 
 

 
                                                 

 .2011 ، دمشق ، دار اخلياط ،81 ص، يوان عودة النسورتوكلنا، زلمد، د *
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 *كلمات باإلزميل على سور القدس

 أديب رفيق محمود
 

 

 فشارعا  ان أسير في الشوارع التي أحب شارع
 ،الفضفاضً  زً في المطرٌ  ،ب العينين في الجدرافً أقلٌ 

 ..الشموعٍ في 
 

 ..أكاه يا مدينة السالـٍ 
  األبوابى  تعبري  الخيوؿي ك  يا ركعة الصهيلً 
 ..في كضح النهارٍ 

 ..أكاه يا مدينة السالـٍ 
  ؟أين ركعتك

 أين بهجتك؟
 

  ةٍ زاعكال خي  كلست من قيسو 
 أنا الطريد كالخليع 

  د المنفيُّ عكالمب
 ..ةٍ في بالدم المضاع
 ؟ىالٌ عرفت ما أريدٍ 

  كما الكنارمُّ   أكوف صادحان أريد أف 
  كما الوليدٍ   أريد أف أكوف ضاحكان 
 ..حريتي ىي التي أريدٍ 

1969 
                                                 

 .1977،  منشورات صالح الدين، القدس 23 صزلمود، أديب رفيق، ديوان "صلوات على مذبح احلياة وادلوت"،  *
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 *قدسمبيت ال

 أمين شنار
 

، في مقلةو   عمياءٍ  الليلي حلمه مبصره
، في لٌجةو سوداءٍ   قلبي شراعه مبحره

 عي أقداـ السكينة الكئيٍب،ككقٍ 
 ..يضٌل في تيو المدينة الرىيبٍ 

 

 سائحاف يعبرافٍ قلبي، كليلي 
 أزقةن مسٌنةن، تؤرٌخ الزمافٍ 

 تقوؿ، كاف ىهنا ككافٍ 
 ..كألمح األشباح تذرع المكافٍ 

 

 كأسمع التنٌفسى القديم في األجواءٍ 
 ، كالخلودى في مجامر المساءٍ كألمس العطورى 

 فههنا الحياةي ال تموت في األشياءٍ 
 ..كتلتقي على كالئم الخلود: األرض، كالسماءٍ 

 

 المآذف الحزينة التي تسامر النجوـٍ ىنا 
 تمتٌد في كجوـٍ 

 عمالقةه لكنها طعينةي األحشاءٍ 
 تنٌكس اآلذافى في استحياءٍ 

 يموت في المسامع الصٌماءٍ 

                                                 
 .1962،  كانون الثاين  7، العدد 15شنار، أمني، رللة األفق اجلديد، ص  *
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 ىنا رفات المجد كالعلياءٍ 
 تطٌل من مقابرو محفورةو في مهجة الضياءٍ 

 :، تصيحٍ ىن حولها الطيور في أستلوب 
 كي أموت، أستريٍح؟  ؟فأين نبعة الحياة ،ظمأىل أنا

 

  المسجد األقصى ىنا مسرل الرسوؿٍ 
 هنا كأمو البتوؿ ٍ مشى المسيح ى

 الفاركؽ شاد مسجدا  كىهنا
 ىنا صالح الدين ركل العدا 
  ..ىنا الوليد كالمجيد كالشهيدٍ 

 

 كىهنا األسوارٍ 
 مرفوعة الهامات في إصرارٍ 

 مصلوبةه، مهزكمةه، جريحةي األبوابٍ 
 تسائل القبابٍ 

 عودة الغياٍب،عن 
 تقوؿ، في فجيعةو، أقامني سلطافٍ 

 الشافٍ  عاؿو عظيم
 كالضياءى،  كي أحمل النداءى 

 :كي أكوفٍ 
 سٌدان بوجو الليل كالمنوفٍ 

 

 الليل حلمه مبصهر، أقتات من رؤاهٍ 
، ال ينتهي سراهٍ   قلبي شراعه مبحره
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 كىذه المدينة القدسٌية الرحاٍب،
 تحبني، تبوح لي، 

 :وحها عتابٍ كحبها تنٌهده، كب
، يهجر األحبابٍ   بنيَّ، كيف يا بنيَّ

 تهدىد الظما بدمعها المنسابٍ  ان مٌ أ
 ًت كاألكصاٍب؟تجوع، تأكل اآلىا ان أم

 

؟ يا كليدم الصغيٍر؟  بنيَّ، عدت يا بنيَّ
؟ أين موكبي الكبيٍر؟  أين الصحاب يا بنيَّ

 مالعب الرجاؿٍ  قد أقفرتٍ 
 كليس في ساح العال أبطاؿٍ 

 أماه، يا ترنيمةى األجياؿٍ أماه، يا 
 ..كالتسآؿٍ  لن يجدم الترداد ..كفى  ..كفى

 

 أماه، يا أماه، يا مدينة األقداسٍ 
 كاألجراسٍ  مدينة الحداد كالمآذف الخرساءً 

 تدٌؽ لألبطاؿٍ 
 ..تهيب بالرجاؿٍ 

 أماه يا أماه يشرؽ الصباحٍ 
 ..من مقلة الظالـ، من أصابع الكفاحٍ 

 مبارؾو نضيرٍ  كنلتقي في موسمو  ،كنلتقي
  ..تكبيرٍ  تسبيحةه، نشيدهي  ىتافوي 
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 *مدينة السالـ كاآلالـ

 دموف شحادةا
 

 شوارع القدس العتيقة
 بحزنها العتيقٍ 

 تعيد صورة األسطورة
 في زكايا العطر كالبريقٍ  فتشرئبٌ 

 أنشودة األياـ كالسنين
 

  أسير مغرمان 
 ..ةٍ بلهفة البراءة النقيٌ 

 كفي التفاؼ كل منحنى
 ..شرس لحارسو  حكايةه 

  أك ربما تهليلةه لطفلًة القبعًة الحمراءٍ 
 كالذئًب البًس الثياًب كالجوارًب المزركشة 

 كما الرياح   كأغنياته عن جيوشو عبرتٍ 
  كعن عبيًر سورًىا الممتدّْ في األعماؽٍ 

 كعن تلوّْف الشموًس كلما 
 سالت دماءي العشق 

  في الليل.. في النهارٍ 
ـٍ كقصةه عن األميًر    حامًل األختا

 موىقّْعان بذلًّْو مهازؿى المصيرٍ  مستسلمان..
  ..محطّْمان معالم األحالـٍ 

                                                 
 .1994، دار ادلشرق،  فلسطني 100 ص، "ديوان "مواسم للغناء وجراح للذاكرة، شحادة، ادمون *
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 كانت لنا محبوبةه 
 أضاعت الزيتوفى كالتفاحى من خدكدىا 

  نها أضاعت الكركـٍ كمن عيو 
 صدرىا  كعنفواف

  ثػىرىهي البكاءي كالهموـٍ بعٍ 
 سأحتمي من غربتي 

 

  ..العتيقةٍ في الشوارع  أتابعي الصالةى 
 أتابعي التفتيشى عن حبيبتي 

 كعن بقايا صبوتي 
 عن غنوتي التي أضعتها

 في موقد الحياة 
  ..الوضوًح كاللهبٍ  نقيةى  كردةن  أسيري كالصالةي 
 ..من شواط و بعيدًة الحقبٍ  كحافزي اإلبحارً 
 لكنما األسراري ال تبوح ، يشدُّني إليو

 بما يكوف في الصدكر
 أك تنجلي مرآتيها 

  ..عن زكبعاًت الناًر كالدىورٍ 
 

 كحين نعبر الشوارعى العتيقة 
  بفرًح الحمائًم البيضاءٍ 
  بغنوة الصباًح كالضياءٍ 
 كبازرقاًؽ قبًة السماءٍ 
  كيعبقي البخورٍ  ستنتشي المباخر
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 من حدائًق الزىور ك 
 يفوح عطري قدًسنا 

 ..كيولد السالـٍ 
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*رقص على درب الربيع  

 محمد خالد رمضاف 
 

 يده من جباؿ تىرٌؼ حكايا
 تغٌل كجوىان.. تشٌد الجهاتٍ 

 ىيوى البدءي يأتي، يرٌتل آياًت فجرو 
 ييناكؿ خنجرٍ 

 ٌنيكفي العين يمخر بحر ييغ
 حةٍ ىي الساعة الجار 

 غده من ضياء فلن ترجعى البارحةٍ 
 تزغرد في األحرؼ الراقصاتٍ 

 أغافو 
 كترشق لحنى الترابٍ 

 ريحان  ارؾي تب
 العيوففباسم الرياح، 
 السؤاؿ القديمٍ 

 لغاتي الليالي كجوعي الميديفٍ 
 الزمىنٍ  ،تعالي األيادم

 نداءه مدل
 ىو األصبع النبعٍ 

                                                 
 .1990 ربيع ،19العدد ،286، ص الكاتب الفلسطيين رللة *
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 ر مرآة كوفلزىر يسوٌ 
 فتدنو دركبه 

 ىنا الوقت يجرح دكفى سكنو 
 ىنا الوقتي نحني 

 على ضفةو من بقاءٍ 
 ففي الوجو نقشي المرايا

 طل المساءي كردان ي
 ىو الورد يرقصي 

 كيحكييرنو 
 من زىورو تيغاكم المطرٍ  يىد

 تيطرزي نارنجى الشمسً 
 ييرىج اسمك ناران 

 كينبض لحنيك 
 مٍع دىٍلعنات المساءٍ 
ىٍَّج ريؤلن يا مساءٍ   تػىوى

 ىو الصبح في الراحتين
 يزغرد بوحان 

 .فيحلو اللقاءٍ 
 

1988 
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 *درب اآلالـ كالقيامة

 فاركؽ مواسي
 

 في أجراسها تدؽٌ  كنيسةه 
 نا مسيحً  قيامةى 

 يا ناصرم
 الميآيا درب 

 أسير صابران 
 طاىرً  جرحو  أمشي على إيالـً 

 
 

 يتيأعطني حر 

 )ليلى المقدسية(سميرة الخطيب 
 

 أعطني حريتي
 ..ةٍ أف ألحق القافل تي قٍ تػي 

 سقطٍت صفحات كثيرة
 حديثهم عجبٍ 

 هم أف يفعلوا ما يفعل القطيعٍ كىمٌ 
 من الذىبٍ  كربهم عجله 

  

                                                 
 .1987، القدس 236 صمواسي، فاروق، األعمال الشعرية الكاملة،  *
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 *لقدسقصيدة ل

 حناحنا أبو 
 

 الصباح للغادين فاكهةى  باب العمود يعدُّ 
 يحتضن الجراح  كالقلبي 

 مضمدات بالرؤل
 كقناطر القدس القديمة كالضلوعٍ 

  على المآذفً  ،كعلى القبابً 
 ..الشمس الحزينةٍ  قبلةي 

 
 

 *لقدسقصيدة ل

 منية سمارة
 

  كاحدٍ  ها لنبيٍّ م مفاتيحى لم تسلٌ 
  كلم تركض خلف مراف  الغزاةٍ 

  ..ىكذا تٍ ظلٌ 
 ةع بعباءتها البركانيٌ كأنها تتلفٌ 

 ..كتمارس السحر على ىذا العالم
  

                                                 
 .1988الناصرة  ،10، ص قصائد من حديقة الصرب، أبو حنا، حنا *
 .1992رياض الرّيس،  لندن  دار  ،34مسارة، منية، كتاب النهر والبحر وما بينهما، ص *
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 *استغاثة

 مصطفى أحمد عبد اللطيف 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػك كنػػػػػػػػػػػػػػػا نتػػػػػػػػػػػػػػػيممر مػػػػػػػػػػػػػػػن تي 
 

 كإليػػػػػػػػػػػػك فقػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػرل العػػػػػػػػػػػػدنافٍ  
 ج

 كبأرضػػػػػػػػػػػػػػػػك ينبػػػػػػػػػػػػػػػػت زيتػػػػػػػػػػػػػػػػوني
 

 كيقػػػػػػػػػػػيم الطيػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػى األغصػػػػػػػػػػػافٍ  
 

 كبقدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل زكريػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كػػػػػػػػػػػػي يكفػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػريم باسػػػػػػػػػػػػتئذافٍ  
 ج

 فيػػػػػػػػػػػػػػك إذ انتبػػػػػػػػػػػػػػذتكلمػػػػػػػػػػػػػػريم 
 ج

 فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػرؽ مكانػػػػػػػػان فػػػػػػػػي البنيػػػػػػػػافٍ  
 جج

 فتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػز النخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقط
 

 رطػػػػػػػػػػػػػػب األنعػػػػػػػػػػػػػػاـ بكػػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػػافٍ  
 

 كبدايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة معػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم
 

 مػػػػػػػػن أرضػػػػػػػػك صػػػػػػػػوب ذرل الػػػػػػػػديافٍ  
 

 أرض المحػػػػػػػػػػػػػػراب )فلسػػػػػػػػػػػػػػطيني(
 ج

 مػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػت قدسػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي الوجػػػػػػػػػدافٍ  
 

 

* قدسقصيدة لل  

 حسن علي شهاب
 

 أيقونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيد حزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ 
 

 رفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  قبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح 
. 

 يػػػػػػػػػػػػا أيهػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػكوف بػػػػػػػػػػػػالوجعً 
 

 دكف أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  سً المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  
 

 بخطػػػػػػػػػػاؾ شػػػػػػػػػػجر القيامػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػالقه 
 

 كٍ كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  يتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  
 

* 
 ة الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراء تاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالقبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

* * 
 ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  كالكنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي 

 

 حمػػػػػػػػػػػػػراء كمػػػػػػػػػػػػػدار أرضػػػػػػػػػػػػػك كردةه 
 

 تينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ  
 

                                                 
  .2002القاىرة  ،الدار الثقافية للنشر ،115، القدس الشريف بني شعراء الشعوب اإلسالمية، ادلصري، حسني رليب *
 احلديثة للشاعر. الشعرية الوطنية من األعمال *
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 *معجم الشعراء
 ....( - 1948)براىيم خليل  إ .1

  .شاعر أردني، كلد في بلدة )عانين( في األردف، اشتغل بالتدريس كالصحافة
 ."الركاية العربية في المغرب األقصى" من مؤلفاتو

 

 (1941 – 1905) طوقاف عبد الفتاح براىيمإ .2
كاف يعاني منذ صغره من ثالثة أمراض ىي: القرحة كالتهابات  ،شاعر فلسطيني، كلد في نابلس

 .عن عمر لم يتجاكز ستة كثالثين عامان  ،األمعاء كالصَّمىم في أذنيو، كقد توفي في نابلس
 كفيو مقدمة عن حياتو كتبتها أختو الشاعرة فدكل طوقاف. ،لو ديواف شعر طبع عدة طبعات

   

 ....( - 1927)براىيم عيسى  إ .3
 . مصر( في الجيزة) ( من أحياءبين السرايات)في حي ر مصرم معاصر، كلد شاع
 ."شراع من بحر الهول"، "حبيبي عنيد"، "كلنا عشاؽ"دكاكينو الشعرية: من 

 

 (ىػ640 - 553) يساعاتابن ال .4
ػرذكز  ، مػدح الملػوؾ، كلقػب يالمعػركؼ بػابن السػاعاتىو أبو الحسن علي بن محمد بػن رسػتم بػن ىى

 توفي في القاىرة.ك  ،في دمشق كسكن مصر نشأك  كلد ،بعين الشعراء
 ديواف شعر في مجلدين، كديواف آخر سماه )مقطعات النيل(.لو 

 
     

 ىػػػ( 571 – 499)  ابن عساكر .5
كاف محدث الديار   ،افظ الرحالةين ابن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحعلي بن الحسن، ثقة الد

 مولده ككفاتو في دمشق.  الشامية،
"تهذيب تاريخ ابن  منو المختصر قد سميك  كيعرؼ بتاريخ ابن عساكر،لو "تاريخ دمشق الكبير" 

حديثان"، "معجم  شراؼ على معرفة األطراؼ"، "أربعوف"اإل: خرل كثيرة، منهاكتب أ لوك ، عساكر"
 الصحابة"، "معجم النسواف"، "معجم أسماء القرل كاألمصار"، " معجم الشيوخ كالنبالء".

 

                                                 
 .شهرةأو اسم  اً امساً حقيق وي لالسم األول، بغض النظر عن كونخضع ترتيب أمساء الشعراء إىل التسلسل األلفبائ  *
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 (ـ1153 - 1085)ابن القيسراني  .6
 ،المخزكمػي الخالػدم، أبػو عبػد اهلل، شػرؼ الػدين بػن القيسػرانيمحمد بن نصر بن صػغير بػن داغػر 

لقيسػػراني نسػػبة إلػػى )قيسػػارية( فػػي سػػاحل بالقػػب  ،أصػػلو مػػن حلػػب، ككلػػد بعكػػا، كتػػوفي فػػي دمشػػق
 شاعر مجيد لو ديواف شعر صغير.كىو سورية، نزؿ بها فنسب إليها، 

 
 

 ىػػػ( 614-540) ابن جبير األندلسي  .7
كلد في بلنسية كنزؿ  ،أديبك رحالة  ،الكناني األندلسي، أبو الحسينبر محمد بن أحمد بن جي

"نظم الجماف  تصانيفو أىم من، كالتنقل كأكلع بالترحل األدب كنظم الشعر الرقيق برع في ،طبةابش
 ."نتيجة كجد الجوانح في تأبين القرف الصالح"كي من إخواف الزماف"، في التشكٌ 

  

 (ىػ 608 – 545)  ابن سناء الملك .8
قاض كشاعر من نبالء ، بن جعفر بن سناء الملك أبي عبد اهلل محمد بن ىبة اهلل السعدم ىبة اهلل

 الجيش. الوفاة، كاله الملك الكامل ديوافعصره، مصرم المولد ك 
   "دار الطراز"، "فصوص الفصوؿ"، "ركح الحيواف"، كلو ديواف شعر. من تصانيفو: 

   

   ابن ضامر الضبعي .9
كقد ساىم مع  في عهد عمر بن الخطاب، ق15هدكا فتح بيت المقدس عاـ ش الذين شعراءالمن 

 القدس في كتاباتهم الشعرية.  تاريخ نم المرحلة الحاسمة ىذهفي توثيق  عصرهسواه من شعراء 
 

 (ىػ 548 – 473) ابن منير الطرابلسي .10
الػػدين عػػين الزمػػاف، أبػػو الحسػػين أحمػػد بػػن منيػػر بػػن أحمػػد بػػن مفلػػح الطرابلسػػي الملقػػب بمهػػذب 

كسكن  ،شاعر مشهور، قدـ دمشق فسكنها، ككاف كثير الهجاء خبيث اللساف، سجن لذلك ثم نفي
 لو ديواف شعر. ،حلب كتوفي فيها

 

 ق( 449 - 363)  أبو العالء المعٌرم .11
مػػن أشػػهر ي حلػػب، الشػػاعر العربػػي المعػػركؼ، أمضػػى حياتػػو فػػي معػػرة النعمػػاف، كدرس فػػي صػػباه فػػ

 ".الصاىل كالشاحج"، "رسالة الغفراف"، "اللزكميات"، "سقط الزند"تصانيفو: 
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 (ىػ602 - 531) المغربي أبو الفضل الجلياني .12
 رحل من األندلس كدخل بغداد كمدح السلطاف صالح الدين. ،طبيبان حاذقان ك كاف أديبان فاضالن 

   

 (ـ1113 - 1064) أبو المظفر األبيوردم .13
كىػي بليػدة صػغيرة علػى سػتة فراسػخ مػن أبيػورد  ،نشاعر كلد في كيوفى مد بن العباس، أبو المظفر مح

عػػاش حيػػاة حافلػػة   .كاإلنشػػاءبخراسػػاف، كػػاف إمامػػان فػػي اللغػػة كالنحػػو كالنسػػب كاألخبػػار كالبالغػػة 
باألحػػػداث كالفػػػتن كالتقلبػػػات، لػػػو كتػػػب كثيػػػرة كديػػػواف شػػػعر قسػػػمو إلػػػى أقسػػػاـ، منهػػػا العراقيػػػات 

 كالنجديات كغير ذلك.
  

 (1980 -1909) "عبد الكريم الكرمي"أبو سلمى  .14
من أبرز الشعراء الفلسطينيين المعاصرين، كيمثل عدة أجياؿ من ىؤالء الشعراء في حديثو عن 

 النكبة كما تالىا كصوالن إلى شعر المقاكمة.
"ثورة القساـ  أعمالو الشعرية:من ك ن، يـ للكتاب كالصحفيين الفلسطينيانتخب رئيسان لالتحاد العا

 "، "المشرد"، " أغنيات بالدم"، "ديواف أغاني األطفاؿ"، "من فلسطين ريشتي".1936ثورة ك 
 

 ـ ( 813 – 763)أبو نواس   .15
 . وازىاألكلد في مدينة  .ان  بن عبد األكؿ بن صباح الحكميالحسن بن ى

، تمٌيز شعره بالخفة كالغنائية، كبالمواضيع التي تميل إلى اللهو كالمتعة من أشهر شعراء العرب
 كأحيانان المجوف.

 

 ....( - 1946)  دحبور أحمد .16
 فلسطيني معاصر، كلد في فلسطين. شاعر

 أحمد تيمور .17
 ،كتب عن القضايا الوطنية كالقومية كاإلنسانية، كاىتم بالقضية الفلسطينية  شاعر مصرم معاصر،

 .كىو سليل أسرة )تيمور( العريقة في العمل األدبي كالفكرم كالوطني
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 ....( - 1942)أحمد سويلم    .18
 "،الهجرة من الجهات األربع"، "الطريق كالقلب الحائر"الشعرية: من دكاكينو  شاعر مصرم معاصر،

الشوؽ في مدائن "، "الخركج إلى النهر" "،الليل كذاكرة األكراؽ" "،البحث عن الدائرة المجهولة"
شعرية: ال ومسرحياتمن ك ، "الرحيل إلى المدف الساىرة"، "قراءة في كتاب الليل"، "العشق

 ."الفارس"، "عنترة"، "شهريار"، "أخناتوف"
 

 ....( - 1958)أحمد شلبي   .19
لو مجموعة من ك  ،"حكايا عاد" "،ؼمن أغاني الخو " :دكاكينو الشعريةمن  معاصر، شاعر مصرم

 .مسرحيات األطفاؿ
 

 (1932-1886)  أحمد شوقي .20
الشاعر العربي المعركؼ، لو ديواف الشوقيات في مجلدين كعدد من المسرحيات الشعرية من 

إلى  تحولت بعضهاك كثير من قصائده إلى الكتب المدرسية   ضيمتأبرزىا: عنترة، مجنوف ليلى، كقد 
 ألحاف أداىا عدد من المطربين الكبار.

 

  فتحي عامر أحمد .21
عضو المجلس  ،ماجستير في األدب كالنقدالعلى  حصلك  رياضياتال درس معاصر، شاعر مصرم

 .القاىرة في ر، كأمين عاـ رابطة األدب الحديثاألعلى للثقافة )لجنة الكتاب كالنشر( في مص
 

 (2002 – 1915)  فهمي خطابأحمد  .22
الصحف  في كثيرة نشرتقصائد  لو ، قضى حياتو في مصر كالسوداف كلبناف معاصر، شاعر مصرم
 .مخطوطةكالكثير من القصائد ال بية،المصرية كالعر 

 

 (1995-1935)  أحمد المجاطي .23
منح جائزة ك ، امعيان ج عمل مدرسان المغرب، ي فأحمد المعداكم المجاطي، من أبرز شعراء الحداثة 

 "الفركسية".  من مؤلفاتو: "الحداثة في الشعر العربي" كديواف ، ابن زيدكف اإلسبانية
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 .....(-1952)  أحمد مطر .24
 .في قرية )التنومة( إحدل نواحي )شط العرب( في البصرةكلد شاعر عربي معاصر، 

 

 (1970-1944)  أحمد منير قٌجػة .25
لو اء العدكاف الصهيوني على سورية، ستشهد أثنإشاعر عربي من سورية، كلد في مدينة حلب، 

 ."براعم أرجوانية"ديواف شعرم بعنواف 
 

  بانيحاألخواف ر  .26
عددان كبيران من  قدماعاصي كمنصور رحباني: شكال في تاريخ الموسيقى العربية ما عرؼ باألخوين رحباني، 

الكبيرة  من الفنانةلشقيق األكبر، تزكج ىو ا (1986 – 1923)عاصي: ك  ،األعماؿ الغنائية كالمسرحية
عاش مع شقيقو  (2009 – 1925)منصور ، ك (زياد رحباني)وسيقي الم المؤلف أنجباك  (فيركز) السيدة

 لو أربعة دكاكين شعرية.ك  ،عاصي طفولة بائسة قبل أف يشتهرا في عالم الفن

  ....(-1933)  ادموف شحادة .27
 .شاعر عربي معاصر اىتم بالقضية الفلسطينية

 

  ....(-1930)   أدكنيس .28
أعمالو ترجمت من ركاد الحداثة،  ،الشاعر العربي السورم المعاصر المعركؼ، علي أحمد سعيد

"أغاني  ،"د بصيغة الجمعر مف"، "ىذا ىو اسمي"أعمالو:  أىم من إلى عدد من اللغات العالمية،
 ."الثابت كالمتحوؿ"، "الكتاب" مهيار الدمشقي"،

 

  ....(-1933)  أديب رفيق محمود .29
 .شاعر عربي معاصر اىتم بالقضية الفلسطينية

 

 ىػػ(584-488) أسامة بن منقذ  .30
كلد في شيزر قرب حماه ألسرة عريقة في األدب  ،الكبير فارس الشاـ، مؤيد الدكلة أبو المظفر األمير

 ككاف فارسان  ،ألخيو، التحق بعماد الدين الزنكي في حركبواإلمارة ككاف أبوه قد تخلى عن  ،شعركال
 .أىم مؤلفاتو كتاب "االعتبار"ك  ،أقاـ في دمشق كفي القاىرة ،مغواران 
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 ....(-1958)أكـر جميل قنبس  .31
 .ةسوريفي الحارٌة  -كلد في درعا ،شاعر عربي معاصر، اىتم بالقضية الفلسطينية

 

 (ػى 628 -.....)األعشى   .32
ميموف بن قيس بن جندؿ من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعركؼ بأعشى قيس، كيقاؿ 

كاف ييغٌني بشعره فسٌمي ، ك في نجد اليمامةكلد في (، األعشى الكبير)ك (أعشى بكر بن كائل)لو 
 .من شعراء الطبقة األكلى في الجاىلية كأحد أصحاب المعلقاتكىو  ،)اجة العرب)صنٌ 

 
 

 (1986 – 1911)  لياس خليل زخرياإ .33
 شاعر عربي معاصر، كلد في لبناف.

 

 ( 1976-1893)لياس فرحات  إ .34
"كفرشيما" قرب بيركت، كىاجر إلى البرازيل كبقي فيها إلى أحد كبار شعراء المهجر، كلد في قرية 

: "أحالـ الراعي"، الشعرية شعراء "العصبة األندلسية"، من دكاكينو أىم منكىو ، أف توفي ىناؾ
 "رباعيات فرحات"، "ديواف فرحات".

 

 ـ( 544 – 496)امرؤ القيس   .35
في الجاىلية كصاحب إحدل  أشهر شعراء العرب، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندم

كقصائده عن أدباء كنقاد العربية منذ كفاتو قبل ستة عشر  حياتولم ينقطع ذكر  المعٌلقات الخالدة،
 كال يزاؿ شعره ينشد إلى يومنا ىذا.قرنان، 

 

  (1983 – 1940) دنقل أمل .36
شػاعر مصػرم، كػاف كالػده عالمػان مػن علمػاء األزىػر  ،ىو محمد أمل فهػيم أبػو القسػاـ محػارب دنقػل

  .أثر في شخصيتو كقصائده بشكل كاضحمما 
استوحى قصػائده مػن رمػوز التػراث العربػي، ككػاف السػائد فػي ذلػك الوقػت التػأثر بالميثولوجيػا الغربيػة 

 جمعت فيما بعد في ديواف كاحد. صدرت لو ست مجموعات شعريةكقد ، عامة كاليونانية خاصة
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  ....(-1934)  أمين شٌنار .37
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

 (1957-1889)  إيليا أبو ماضي .38
كشعره غني بالنفحات  ،رابطة القلمية في المهجر الشماليمن مؤسسي ال ،الشاعر المهجرم الكبير

 كتراب".من أبرز أعمالو: "الجداكؿ"، "الخمائل"، "تبر  .الوطنية كالقومية كاإلنسانية
 

 (.... - 1960) باسم الهيجاكم .39
عتقلتػػػو قػػػوات االحػػػتالؿ ا ،مػػػارس العمػػػل الصػػػحفي كأصػػػدر مجلػػػة البيػػػافشػػػاعر فلسػػػطيني معاصػػػر، 

 لو عدد من المجموعات الشعرية.ك  ،لسنوات عدة
 

 (1964 – 1926) بدر شاكر السٌياب .40
جٌند شعره كقلمو للدفاع عن قضػايا العػرب مػن فلسػطين  ،ييعد من ركاد الشعر الحديث شاعر عراقي

، القى شػعره ركاجػان عنػد معاصػريو ،إلى بورسعيد كالجزائر كمعارؾ العراؽ من أجل االستقالؿ كالحرية
غريػػػب علػػػى "ك "أنشػػػودة المطػػػر"تعػػػد قصػػػيدتاه: ك  ،تيرجمػػػت منػػػو نمػػػاذج إلػػػى الفرنسػػػية كاإلنجليزيػػػةك 

 .صوتان مميزان في الشعر العربي الحديث "الخليج
  .أصدر عشرة دكاكين جمعت فيما بعد في مجموعة كاحدة حملت اسم ديواف بدر شاكر السياب

 

 1981 - 1903 ( محمد سليماف األحمد) بدكم الجبل .41
شػارؾ فػي ثػورة الشػيخ ك طويلة من الػزمن،  مدةعمل في الحقل السياسي ، بدمشق عضو مجمع اللغة العربية

 صالح العلي، كانتخب نائبان في البرلماف، كعٌين كزيران لمرتين، ثم عاش في المنفى بقية حياتو تقريبان.
 

 (1995-1911)برىاف الدين العبوشي  .42
 .فلسطين فيجنين كلد في شاعر فلسطيني معاصر، 

 

 (1968 – 1885)"األخطل الصغير"  بشارة الخورم .43
كلد في بيركت كفيها توفي، كتلقى تعليمو األكلي في الكتاب، ثم أكمل في مدرسة الحكمة كالفرير 

 كغيرىما من مدارس ذلك العهد. 
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، كتأثر بحركات التجديد في 1968جريدة البرؽ، كاستمرت في الصدكر حتى  1908أنشأ عاـ 
 لمختارة بعناية فائقة. الشعر العربي المعاصر كيمتاز شعره بالغنائية الرقيقة كالكلمة ا

 صدر لو عدد من الدكاكين الشعرية.
 أطلق عليو لقب أمير الشعراء.  1961في حفل تكريمو بقاعة األكنيسكو ببيركت سنة 

 غنى لو محمد عبد الوىاب ككديع الصافي كفيركز كفريد األطرش.
 

 (ػى 286 -..)...  البغوم .44
لو  ،كاف ثقة مأمونان   ،من حفاظ الحديث ،الحسنالبغوم، أبو المرزباف بن ايز علي بن  عبد العز 

 ."الكبير مسندال"
 

  البهاء السنجارم .45
 كقػػػد كثػػػق تلػػػكالمملوكيػػػة، ك  األيوبيػػػةك : الزنكيػػػة رالعصػػػو فػػػي  الحػػػركب الصػػػليبيةمرحلػػػة مػػػن شػػػعراء 

  تحدثوا عن القدس في كتاباتهم الشعرية.مع عدد من الشعراء الذين المرحلة 
 

 ....(-1977)  تميم البرغوثي .46
ينية أنجبت عددان من كىو من أسرة فلسط ،1977عاـ  كلد في القاىرة معاصر،شاعر فلسطيني 

 .مجاالت العمل الوطني كالسياسي كالقوميالرجاؿ في 
 

 (1994-1930) ادتوفيق زيَّ  .47
الحزب الشيوعي كالحركات  انضم إلى علم فيها،كلد بالناصرة كت من أبرز شعراء األرض المحتلة،

"، "  ا"أشد على أي :منها أصدر عددان من الدكاكين ،عمل بالصحافةك  الوطنية ديكم"، "اغتياؿ النـو
 كلمات مقاتلة"، "ادفعوا أمواتكم كانهضوا"، "أغنيات الثورة كالغضب".

 

    ....(-1934)  جابر قميحة .48
 .في مصر محافظة الدقهليةبكلد في مدينة المنزلة 

 

  ....(-1943)  ةجبرا حنون .49
 لو عدد من الكتابات الشعرية.، كلد في بيت ساحور في فلسطين فلسطيني معاصر،شاعر 
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 ....(-1939)  جالؿ قضيماتي .50
يكتب الشعر  خريج كلية الحقوؽ جامعة دمشق، من أبناء مدينة حلب، شاعر عربي سورم معاصر،

اللظى"، "مواكب من دكاكينو الشعرية: "بيادر الريح"، "نداء التراب"، "حدكد ، العمودم كالحديث
 الفصوؿ".

 
 

  ....(-1930)  جماؿ قعوار .51
 شاعر فلسطيني معاصر، لو عدد من الكتابات الشعرية.

 

 (1978-1893)  جورج صيدح .52
عمل بين مصر كفرنسا كفنزكيال، كدرس فيها كفي لبناف، ك من أبرز شعراء المهجر، كلد في دمشق 

"نبضات  من مؤلفاتو الشعرية: ،األدبية"األرزة" كصحيفة "الربطة كقد أصدر في المهجر مجلة "
 قلب"، "حكاية مغترب". 

 
 

 ....( - 1911)  جورج كعدم .53
اىتم بالقضايا الوطنية  ،من شعراء المهجر، كلد في قرية )بسكنتا( في لبناف، كىاجر إلى بوليفيا

 كالقومية كاإلنسانية.
 

 الحافظ شمس الدين الجوزم .54
 .المملوكيةك األيوبية ك الزنكية  العصورفي  الحركب الصليبيةمرحلة من شعراء 

 
 

   ....(-1972)  حامد الكابلي .55
  .كلد في السعودية، لو كتابات في القضايا الوطنية كاإلنسانية شاعر عربي معاصر،

 

 
 

   الحسن بن علي الجويني .56
 كتحدثوا عن القدس في كتاباتهم الشعرية.  ىاالذين كثقو  الحركب الصليبيةمرحلة من شعراء 
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 ....(-1943) حسن النويرم  .57
    ."أغاني الحب كالوطن"" كىجرة النوارس، من دكاكينو: "في بلدة النصيرات في فلسطين كلد

 

 ....(-1969)  حسن طالب الزريقي .58
  .كلد في بغداد، لو العديد من األعماؿ الشعرية كاألدبية ،شاعر فلسطيني

 

 (2004–1934)  حسن عبد اهلل القرشي .59
كأعمػاالن أخػرل  ترؾ عشرات الدكاكين كالمجموعػات الشػعرية ،كلد في مكة المكرمةشاعر سعودم، 

 بحوث.الدراسات ك الالقصة القصيرة ك في عديدة 
 

  حسن علي شهاب .60
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

 (2002 – 1919)حسين عرب   .61
 .العربية السعودية ج في المملكةلحل ان زير عمل ك  ،مكة المكرمةفي كلد شاعر سعودم معاصر، 

 

 (.... -1945)  حسين مهنا .62
ت قابضػػان حجػػران"، "لػػيس فػػي و طنػػي ينػػزؼ حبٌػػان"، "أمػػك مػػن أعمالػػو: "كلػػد فػػي الجليػػل بفلسػػطين، 

 الحقل سوسن".
 

 
 

  ....(-1928)  حنا أبو حنا .63
 فلسطيني معاصر، لو عدد من الكتابات الشعرية.شاعر 

 

 (.... - 1951) ا عوادحنٌ  .64
لػو عػدد مػن الكتابػات مػا بعػد النكبػة،  فلسػطينمن أبناء القدس، مػن جيػل شػعراء  شاعر فلسطيني

 المنشورة في صحف كمجالت األرض المحتلة. الشعرية
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 خالد أبو العمرين .65
 عدد من الكتابات الشعرية.لو كلد في فلسطين،  شاعر فلسطيني معاصر،

 

 ....( - 1937)  خالد أبو خالد .66
كأقػاـ فػي سػورية  فلسطين،ب قرية )سيلة الظهر( من قضاء )جنين( كلد في شاعر فلسطيني معاصر،

  قسطان كبيران من حياتو.
 

 (2009 – 1940)  خالد الخزرجي .67
 العراؽ، كلد في محافظة )المثٌنى(.معاصر من  شاعر

 

 ....( - 1950)  خالد الخنين .68
من أىم ، ىتم بالقضايا القومية كاإلنسانيةشاعر عربي معاصر من المملكة العربية السعودية، ا

 ."، "عشٌيات الحمى"داء الصحراءحي "دكاكينو: 
 

 خضر صبح .69
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر 
 

 ....( - 1967)  خضر محمد أبو جحجوح .70
 في فلسطين. بعسقالفرية )الجورة( كلد في ق شاعر فلسطيني معاصر،

 
 
 

 (1982 - 1925)  خليل حاكم .71
، "بيادر الجوع"، "نهر الرماد": الشعرية من ركاد الحداثة الشعرية، من أىم دكاكينو، شاعر كناقد

"العقل كاإليماف في  "العقل كاإليماف بين الغزالي كابن رشد"، :كمن أعمالو  ،"النام كالريح"
 "موسوعة الشعر العربي".الفلسفة الحديثة"، 

 

 خليل خاليلي .72
 .كقومية كإنسانيةية كأدبية عديدة في قضايا كطنية شاعر فلسطيني لو أعماؿ شعر  
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 (1949-1871)  خليل مطراف   .73
من أبرز شعراء العصر الحديث، كيعرؼ بشاعر القطرين )بالد الشاـ كمصر( كتوزعت حياتو 

 ، لو ديواف شعر مطبوع.بينهما
 

 ( 1976-1893)  الزركليخير الدين  .74
حياتو  ، عاش شطران مناضلين ضد االحتالؿ الفرنسينمن المشاعر عربي معاصر من بالد الشاـ، 

في مصر ىربان من مالحقة الفرنسيين، كىو من الرجاؿ األكائل في المجمع العلمي العربي في 
 .كىو من أىم كتب التراجم ،من أبرز أعمالو: كتاب "األعالـ"، دمشق

 

 (ػى 135 –.... ) رابعة العدكية .75
البصرة كمولدىا ، من أىل سماعيل العدكية البصرية موالة آؿ عقيل الصالحة المشهورةإرابعة بنت 

 .رأس جبل طور زيتا شرقي بيت المقدس ىقبرىا علك ، توفيت في القدس، فيها
 
 

 ػ(ى 627 - 570)  راجح الحٌلي .76
حظي عند األيوبيين في دمشق  ،من أىل الحلة ،سماعيل األسدم الحلي، أبو الوفاءإراجح بن 

 فاستقر فيها إلى أف توفي.
 

   (1977 - 1936)  راشد حسين .77
 .من رموز النضاؿ الفكرم للقضية، لو أعماؿ شعرية كأدبية عديدة فلسطينيشاعر 

 

 ....(-1938)  راضي صدكؽ .78
( في فلسطين. شاعر  فلسطيني معاصر، كلد في )طولكـر

 

 ....( - 1933)رشاد محمد يوسف   .79
 ."من كحي العقيدة"لو ديواف شعر بعنواف  معاصر شاعر مصرم

 

  رشيد الدين النابلسي .80
   بأشعارىم. اىالحركب الصليبية الذين كثقو مرحلة من شعراء 
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   رمضاف عمر .81
 .القضية الفلسطينية لو كتابات عن معاصر يشاعر فلسطين

 

 (1994-1916)  قنصل ميخائيل زكي  .82
ثم انتقل إلى  ،في األرجنتين، كعاد مع أسرتو إلى كطنو سورية من شعراء المهجر البارزين، كلد

دكاكينو: "شظايا"،  من .كمن ثم إلى األرجنتين ثانية حيث قضى بقية حياتو إلى أف توفي ،البرازيل
 "سعاد"، "نور كنار".

 

 (2011-1931)   سالم جبراف .83
في  لو أعماؿ شعرية كأدبية عديدة كلد في بلدة )البقيعة( من قضاء الجليل، شاعر فلسطيني،

 .كقومية كإنسانيةقضايا كطنية 
 المحثوثيسامي سالم  .84

 .شاعر عربي معاصر من اليمن، اىتم بالقضايا الوطنية كالقومية
 

  ....(-1934)  سعدم يوسف .85
كلد في ، في األدب العربي المعاصر شاعر عربي معاصر من العراؽ، من ركاد الحداثة الشعرية

 بلدة )أبي الخصيب( من محافظة البصرة في العراؽ.
 

 

 .....(-1912)  لعق سعيد .86
لو دكاكين شعرية عديدة منها: "أجمل من أبرز ركاد الحداثة الشعرية، ، في لبناف زحلةكلد في 

منك ال"، "لبناف إف حكى"، "أجراس الياسمين"، "كتاب الورد"، "قصائد من دفترىا"، 
 "خماسيات".

 

  سليم يوسف جبراف .87
 .كقومية كإنسانيةية كأدبية عديدة في قضايا كطنية شاعر فلسطيني، لو أعماؿ شعر 
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 .....(-1920)  سليماف العيسى .88
 فيجمع شعره كقد نذر شعره لذلك،  ،بيمن ركاد الفكر القومي العر شاعر عربي سورم معاصر، 

 .ؿ جمعو تحت عنواف: "غنوا يا أطفاؿ"كلو شعر مكتوب لألطفا ،ثالثة مجلدات
 

  ...(- 1952)  سليماف دغش .89
أصدر  ،كلو نشاط حزبي سياسي ،لفلسطينٌيي الداخلأحد الرموز الوطنٌية ىو ك  ،كلد في الجليل

 عددان من المجموعات الشعرية، كلو كتابات صحفية سياسية عديدة باللغتين العربية كاإلنجليزية.
 

 (... - 1939)  سميح القاسم .90
ة بسػػبب أشػػعاره كمواقفػػو كضػػع رىػػن اإلقامػػة الجبريػػك كاحػد مػػن أبػػرز شػػعراء فلسػػطين، سػػجن أكثػػر مػػن مػػرة 

الشػػعر كالنثػػر كالمسػػرحية كالركايػػة كالبحػػث كالترجمػػة، كتزيػػد مجموعاتػػو  توزٌعػػت أعمالػػو مػػا بػػين، السياسػػية
 مجموعة. 60 عن الشعرية اآلف 

 

 (... - 1945)"ليلى المقدسية"  سميرة الخطيب .91

 .شاعرة عربية معاصرة من فلسطين، كرست كتاباتها الشعرية عن فلسطين كالقضية الفلسطينية
 

 (2008 – 1931)الشاذلي زككار   .92
أحد مؤسسي اتحاد الكتاب التونسيين، كعضو فخرم في رابطة تونسي، ىو  كدبلوماسيإعالمي ك  شاعر

سس مع مجموعة من أصدقائو رابطة أدبية عرفت باسم رابطة "القلم أ، األدب العربي الحديث في القاىرة
  .الجديد"

 

 (1984 – 1887)  "رشيد سليم الخورم" الشاعر القركم .93
يعػػٌد مػػن أبػػرز ، 1913ا الجنوبيػػة عػػاـ ريكػػالشػػمالية بلبنػػاف، كىػػاجر إلػػى أم كلػػد فػػي منطقػػة البربػػارة

 لو مجموعة من الدكاكين.ك  ،شعراء المهجر
 

 (ػى 588 - 525)  شرؼ الدين الجواني .94
أصلو ، بن معمر العبيدم العلوم، أبو علي شرؼ الدين الجواني المالكيمحمد بن أسعد بن علي 

كصٌنف "طبقات  ي نقابة األشراؼ،كلٌ  ،األنساببعالم ، كمولده ككفاتو بمصر ،من الموصل
 الطالبيين" " كتاج األنساب".
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  ....(-1900)  شريف العرادة .95
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

 شريفة السيد .96
 .اىتمت بالقضية الفلسطينية من مصر ةمعاصر  ةعربي ةشاعر  
 

 ( 1980 -1897)  شفيق جبرم .97
من ة، من أعالـ الشعر العربي الحديث، اىتم بالقضايا الوطنية كالقوميشاعر الشاـ، أديب كلغوم، 

"أنا ك"العناصر النفسية في سياسية العرب"، كآثاره المطبوعة "الجاحظ معلم العقل  كاألدب"، 
 "نوح العندليب". ك"قصة أديب"، ككالشعر"، 

 

 (1946-1869)  شكيب أرسالف .98
الحلل السندسية في الرحلة عديدة مطبوعة، منها: " تيبكلو   ،لبناففي لد في الشويفات ك 

 "،لماذا تأخر المسلموفا"، "غزكات العرب في فرنسة كشمالي إيطالية كسويسر "، "األندلسية
، يافعان  ما نظموم "الباكورةفي الشعر " لوك   ،"شوقي كالصداقة أربعين سنة"، "االرتسامات اللطاؼ"
 ".ديواف األمير شكيب أرسالف"ك

 

 (.... - 1928)  شوقي بغدادم .99
لكل " "،أكثر من قلب كاحد": الشعرية مؤلفاتومن ، بانياس على الساحل السورم مدينة كلد في

"، ليلى بال عشاؽ"، "بين الوسادة كالعنق"، "صوت بحجم الفم"، "أشعار ال تحب" "،حب قصة
كفي  "،بيتها في سفح الجبل"، "حٌينا يبصق دمان " "،مهنة اسمها الحلم" القصيرة: كفي القصة

  ."المسافرة" الركاية:
 

 

 أحمد صالح .100
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر
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 (1976 -1912)  صالح جودت .101
 أعمالو منك  ،"أغنيات على النيل"، "يالي الهـرل": الشعرية من دكاكينوشاعر مصرم معاصر، 

حياتو  :ناجي"في األدب كالنقد:  مؤلفاتومن ك "، كداعان أيها الليل"، "عودم إلى البيت": يةقصصال
 ."بالبل من الشرؽ"، "قلم طائر" "،ملوؾ كصعاليك"، "حياتو كشعره :لهمشرم"، "اكشعره

 

  صباح الدين كريدم .102
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

 ـ(1981-1931)  صالح عبد الصبور .103
من غزير في الشعر كالنقد كالدراسات،  نتاجصاحب إ ،في مصر أحد ركاد الشعر الحديث

دكاكينو: "مأساة الحالج"، "مسافر الليل"، "الناس في بالدم"، "أقوؿ لكم"، "أحالـ الفارس 
 القديم"، "تأمالت في زمن جريح"، "شجر الليل".

 

 (2009-1947)  الطاىر الهمامي .104
كاف مشغوفان ببالد الشاـ الحداثة كالعمل الوطني كالقومي،   أكاديمي تونسي، من أبرز ركادأديب ك 

 لو عدد من المؤلفات البحثية كاإلبداعية.ك ذلك جلٌيان في كتاباتو الشعرية، كخاصة حلب، كيبد
 

 

  ....(-1970)   طلعت المغربي .105
 اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

  ....(-1953)  طلعت سقيرؽ  .106
لو أعماؿ شعرية في القضية  كلد في مدينة )طرابلس( في لبناف، ،معاصر شاعر فلسطيني

من أىم مؤلفاتو: "الشعر الفلسطيني المقاـك في جيلو  ،الفلسطينية كفي قضايا إنسانية ككطنية
 الثاني". 

 

  ....( - 1952)  الراـز عائشة الخواجة .107
كالصحفية كاإلعالمية في الوطن لها حضور بارز في الساحة األدبية  شاعرة فلسطينية معاصرة

 ".حسن الفلسطيني كثورة الحجارة"، "صلوات على تراب الوطنمن مؤلفاتها "، العربي كالعالم
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 ....(-1927)  عائشة الدباغ .108
  كاتبة كشاعرة معاصرة من مدينة حلب لها عدد من األعماؿ الشعرية كالبحوث كالترجمات.

 

 ....( - 1942)عبد البديع عراؽ   .109
 ."إبداع الحجر" بعنواف لو ديواف شعرم فلسطيني معاصر،شاعر 

 

 ....(-1956)  عبد الرحمن العشماكم .110
من دكاكينو : "إلى أمتي"، "مأساة التاريخ"، "عندما يعزؼ الرصاص"، ، شاعر عربي معاصر 

 في زمن االنكسار". خ"شمو 
 

 (1848-1913)  عبد الرحيم محمود .111
 المعاصرين، كيمثل جيل النكبة.من أبرز الشعراء الفلسطينيين  

  

 ....( - 1924)عبد الستار الهاني   .112
 لقاء ذلك.حوكم قد ك  ،النضاؿ الوطنيمن أىم الذين انصرفوا إلى  ،تونسي ككاتب مناضل

 

 (2006 -1917)  عبد السالـ العجيلي .113
أبرز كأىم األدباء العرب المعاصرين، كتب الركاية كالقصة كالشعر كالمسرح  أديب سورم يعد من

"قناديل اشبيلية"،  "بنت الساحرة"، "أقمار كليالي"، من أىم مؤلفاتو:، كالمقالة كالخاطرة كالدراسة
"الخائن"، "دعوة إلى السفر"، "أزاىير تشرين المدٌماة"، "الحب كالنفس"، "من كل كاد عصا"، 

 ".ين الدموع"، "أحاديث العشٌيات"، "المغموركف"باسمة ب
 

 مد ىالؿ  اعبد الغٌفار ح .114
 .عن القضية الفلسطينيةك  اإلسالـ كالعركبة قضاياكتب عن  ،معاصر عربي شاعر

 

   ....(-1947)  عبد الغني التميمي .115
 .اىتم بالقضية الفلسطينية كلد في إحدل قرل )راـ اهلل( في فلسطين، ،معاصر فلسطينيشاعر 
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 ػ(ى 1143 – 1050)   عبد الغني النابلسي الدمشقي .116
لد كنشأ في دمشق، كرحل إلى ك  ،بالدين كاألدب، مكثر من التصنيفعالم  شاعر كمتصوؼ،

 ها. فيكتوفي  ثم استقر في دمشقمصر كالحجاز، ك  كفلسطين كلبناف بغداد
تعطير األناـ في تعبير ة األنسية في الرحلة القدسية"، ""الحضر  :لو مصنفات كثيران جدان، منها

  .لنفحة الريحانة""ا ر المواريث في الداللة على مواضع األحاديث"،ـ"، "ذخائالمنا
 

 (1974 - 1906)  عبد الكريم الدجيلي .117
 القضايا القومية كاإلنسانية.كتب عن  كلد في مدينة )النجف(، شاعر معاصر من العراؽ،

 

  (1993-1942)   عبد اللطيف عقل .118
"شواطىء القمر"، "أغاني القمة كالقاع"،  :، منهالو مجموعات شعرية ،فلسطينمن شعراء 

"قصائد عن حب ال يعرؼ الرحمة"، "ىي أك الموت"، "األطفاؿ يطاردكف الجراد"، "حوارية 
 الحزف الواحد". 

  

   ....(-1939)  كمهلل البدعبد ا .119
 و نصوص شعرية كطنية عديدة مغٌناة.، لشاعر عربي معاصر 
 

  (1999 - 1929) اهلل البردكنيعبد  .120
  .الجدرمإثر إصابتو بفي السادسة من عمره  فقد بصره  ،اليمنفي في قرية البردكف كلد 
"، لعيني أـ بلقيس" "،مدينة الغد" "،ي طريق الفجر"ف س"،من أرض بلقي" :الشعرية مؤلفاتومن 

 ".بال نوعيةزماف "، "كجوه دخانية في مرايا الليل" ر"،السفر إلى األياـ الخض"

 

  (.... - 1936)  عبد اهلل العثيمين .121
لعاـ لجائزة الملك فيصل األمين ا ،(القصيم) شاعر كأكاديمي سعودم، من مواليد مدينة عنيزة

 ، يكتب الشعر كالمقالة كالدراسات.العالمية
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 (1990-1948)   عبد اهلل راجع .122
 ،كأصدر مجلة "الرصيف" ،الجديدة"تأسيس مجلة "الثقافة في شاعر مجدد من المغرب، شارؾ 

 ،من إصداراتو الشعرية "الهجرة إلى المدف السفلى"، "سالمان كليشربوا البحر"، "أياد كانت للقمر"
 كمن مؤلفاتو "الشعر المغربي المعاصر".

 

 (2010 – 1933)  يوسف عبد المنعم عٌواد .123
التفعيلة في الشعر العربي قصيدة كتبوا  الشعراء الركاد الذين يعد من معاصر، شاعر مصرم

 ".الضياع في المدف المزدحمة"، "عناؽ الشمس: "من دكاكينو الشعرية، المعاصر
 

 (.... - 1957)  عبد الناصر صالح .124
أصػػدر عػػددان مػػن المجموعػػات  ،سػػجوف االحػػتالؿ طويلػػة فػػيقضػػى سػػنوات ، مػػن مواليػػد طػػولكـر

 الشعرية.
 

  عبد الناصر محمود النادم .125
 .اىتم بالقضية الفلسطينية ،كلد في مدينة )السويس( في مصر شاعر عربي معاصر،

 

 (1999-1926)  عبد الوىاب البياتي .126
شاعر عراقي معاصر، من أبرز ركاد الحداثة الشعرية، أقاـ شطران من حياتو في دمشق كتوفي 

  .معت أعمالو الشعرية في مجلدات "األعماؿ الكاملة" مرتينكقد ج ،فيها
 

 عدناف برازم  .127
 .ه اإلبداعيسار أغنيات كأناشيد في م كتب عدة ،كلد في مدينة دمشق معاصر، سورمشاعر 

 

 (1988-1917)  عدناف مردـ بك .128
 :من دكاكينو ،مسرحي ككاتب، كلد كتوفي في دمشق شاعر ابن الشاعر المعركؼ خليل مردـ بك،

كمن مسرحياتو الشعرية "رابعة  ،"نجول"، "صفحة ذكرل"، "عبير من دمشق"، "نفحات شامية"
 العدكية" ك"غادة أفاميا". 
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   عدكاف علي الصالح .129
 لو عدد من الكتابات الشعرية.، من مواليد الناصرة بفلسطين

 

  عذاب الركابي .130
 عربي معاصر، كلد في العراؽ. شاعر

 

 ىػػ(567-486) عرقلة الدمشقي  .131
يعرؼ ، كلد في دمشق ،قبيلة كلبأبو الندل حساف بن نمير بن عجل، ينتسب إلى أحد بطوف 

 دادارتحل عن بالد الشاـ إلى الموصل كبغالكلبي، أك عرقلة  ورعاأل أك عرقلةالدمشقي بعرقلة 
 لو ديواف شعرم فيو أعمالو.، ألمراء األيوبيين في ختاـ حياتوإلى أف انصرؼ إلى مدح ا ،كالقاىرة

 

  ....(-1953)   مر بعزت الط .132
 كلد في قرية )نجع حمادم( في صعيد مصر. ،شاعر عربي معاصر 

 

 عزت عبد اهلل   .133
 لو عدد من الكتابات الشعرية.مصرم معاصر،  شاعر

 

  (.... - 1944)  عصاـ ترشحاني .134
 "،قراءة في دفتر الرعد" :الشعرية مؤلفاتومن من شعراء الحداثة، ، شاعر فلسطيني معاصر

ككاف ذاىبان في "، "دمي لن يغني لكم"، "منارات ألحزاف العشب، "الغزالة تعود إلى البحر"
اختالطات "، "خطوات في األرجواف"، "حرب السنبلة" "،يوميات الوردة المحاصرة"، "العذكبة

 ."دكراف النور"، "رعاة الجحيم"، "البوح
 
 

  (1969-1910)  كثيرعلي أحمد با  .135
ى في مصر كمسرحي عربي معاصر، كلد في أندكنيسيا ألبوين من حضرموت، كقض شاعرأديب ك 

 من أكائل رٌكاد الحداثة في الشعر كاألدب العربي المعاصر.قسطان كبيران من حياتو، 
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 (1949 - 1881)  علي الجاـر .136
 كديواف شعر مطبوع. لوك ، شاعر كأكاديمي كباحث من مصر، لو عدد من الكتب كالدراسات 
 

  ....(-1943)  الخليليعلي  .137
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر

 

  ....(-1930)  علي الحٌلي .138
 .رابطة "األدب الجديد" أعضاء من كلد في مدينة )النجف( في العراؽ، كىو قي معاصر،اعر  شاعر

 

 علي الكيالني .139
  .المحلية ةاللهجك لو نصوص شعرية كطنية عديدة بالعربية الفصحى  من ليبيا،  شاعر عربي معاصر

 

  ....(-1936)  علي كنعاف .140
  محافظة حمص في سورية.بكلد في بلدة )الهزة(  ،من سورية معاصرشاعر 

 

 (1949 – 1903)  علي محمود طو .141
الفرنسػػيين خاصػػة كػػاف متػػأثران بشػػعراء المهجػػر كبالركمانسػػيين  ،شػػاعر مصػػرم ليقّْػػب بػػالمالح التائػػو

، أصػػػػدر سػػػػبعة دكاكيػػػػن، كقػػػػد نالػػػػت قصػػػػائده  ،بػػػػودلير كفيػػػػرلين  "الجنػػػػدكؿ"كىػػػػو شػػػػاعره مكثػػػػره
 شهرة كاسعة. "كليوباترة"ك "فلسطين"ك

 

 (1995 – 1919)علي ىاشم رشيد   .142
يكتب القصة القصيرة  ،في إذاعة صوت العرب« ركن فلسطين»مشرفان على  كاف ،شاعر فلسطيني

 ".شموع على الدرب"، "أغاني العودة"نشر بعضها في المجالت األدبية، من أعمالو: ك كقد 
 

 (ـ1201 - 1125) األصفهانيٌ الدين  عماد .143
محمد بن صفي الدين، مؤرخ كأديب كشػاعر عاصػر الدكلػة النوريػة كاأليوبيػة كدكف العماد الكاتب، 

كبعػد كفػاة صػالح الػدين أقػاـ فػي منزلػو  ،رافق صػالح الػدين األيػوبي فػي حياتػو كمعاركػو ،أحداثهما
 .في دمشق كأقبل على التصنيف حتى كفاتو

 كلو ديواف رسائل كديواف شعر. ،لو عدد من التصانيف في التاريخ كالتراجم
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  عمارة اليمني .144
 مرحلػػػة المعاصػػػرين لصػػػالح الػػػدين األيػػػوبي، كتػػػب عػػػن بطػػػوالت صػػػالح الػػػدين كعػػػن شػػػعراءالمػػػن 

  .الحركب الصليبية
 

 (1990 – 1910)  أبو ريشةعمر  .145
يعػػد رائػػد المدرسػػة الركمانسػػية فػػي الشػػعر العربػػي فػػي القػػرف محافظػػة حلػػب، بكلػػد فػػي مدينػػة منػػبج 

 تاز شعره بالوطنية األصيلة كباللغة القوية الميٍحكمة كالواضحة الرقيقة في الوقت ذاتو.مالعشرين، ي
كصػدر لػو ، في مجلد كاحد عن دار العػودة فػي بيػركت أعمالو الكاملة في الثمانينيات صدر ديواف

 الرسائل العلمية.، ككتبت عنو العشرات من الدراسات ك ضان العديد من الدكاكين المتفرقةأي
 

 ......(-1946)  عمر شاليل  .146
النكبػػة، أصػػدر العديػػد مػػن  أىػػواؿ ، تفتحػػت عيونػػو علػػىمػػن فلسػػطين ديػػب كدبلوماسػػيكأ شػػاعر

   .بعثان جديدان في المعجم اللغوم الفلسطيني تعدالدكاكين الشعرية التي 
 

 (.... - 1956)  عمر محاميد .147
 عدد من المجموعات الشعرية. ، لوبفلسطينكلد في أـ الفحم 

 

  عمر موسى .148
 .اىتم بالقضية الفلسطينية كلد في مصر، ،شاعر عربي معاصر

 

 غادة أصالف  .149
 ."أمريكا حراـ يا" "،درة القدس" :شعر اديوان هال ،شاعرة كصحفية من مصر

 

 (2011-1940)  يبيغازم القص .150
 "الحمى"، ديواف :األدبية المطبوعة، منهاؿ ا، لو عدد من األعمسعودمشاعر كركائي كسياسي 

 .: "العصفورية"ركايةك 
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  ....(-1945)   فاركؽ جويدة .151
  . عديدة لو مؤلفات شعرية كنثرية معاصر من مصر، شاعر

 

 ....(-1941)   فاركؽ مواسي .152
من مؤلفاتو: "غداة العناؽ"، "إلى كطني"، "إلى  شاعر فلسطيني من مواليد قرية باقة الغربية،

  اآلفاؽ"، "اعتناؽ الحياة كالممات".
 (ىػ615 - 530) فتياف الشاغورم  .153

الشػػهاب فتيػػاف بػػن علػػي بػػن فتيػػاف بػػن ثمػػاؿ األسػػدم الخزيمػػي الدمشػػقي المعػػركؼ بالشػػاغورم 
فػػي لػػو ديػػواف شػػعر نشػػر  ،كػػاف فاضػػالن، كشػػاعران، كخػػدـ الملػػوؾ كمػػدحهم كعلػػم أكالدىػػمك  ،المعلػػم

 .1967دمشق سنة 
 

 (2003 – 1917) فدكل طوقاف .154
عػػدة دكاكيػػن  لهػػاصػػدرت ، لقػػرف العشػػرين، لقبػػت بشػػاعرة فلسػػطينأىػػم شػػاعرات فلسػػطين فػػي ا

 لها عدد من المؤلفات النثرية.ك كمجموعات شعرية، 
 

 (ػى110-)......  الفرزدؽ .155
ىو من  ،من أشراؼ قبيلة تميمىٌماـ بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، من أىالي البصرة، ك 

شعره حافظةن كيعد  خطل" ثالثي النقائض،أبرز شعراء العصر األموم، كيشكل مع "جرير" ك"األ
 لكثير من مفردات اللغة العربية كتراكيبها.

 

 (1951-1917) فهد العسكر  .156
 .القضية الفلسطينيةكلد في الكويت، كتب عن قضايا األمة كعن  ،شاعر عربي معاصر 
 

   ....(-1946)  فوزم بكرم .157
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر 
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 ......(-1955)  قرقطيفيصل  .158
رتكز على تإبداعية  لو العديد من الدكاكين الشعرية التي صدرت بلغةمعاصر،  شاعر فلسطيني
 ".األنفاؽ"، "النارك عاشق الغناء "، "تعالي لنحيا معان " :ثالثة دكاكينأصدر ، لغة شعر التفعيلة

 

 (2008 – 1941)كماؿ رشيد   .159
 ."عيوف في الظالـ"ك"، شدك الغرباء"منها  ،لو العديد من الدكاكين ،شاعر أردني من مواليد يافا

 

 ....(-1966)   كماؿ غنيم  .160
 .القضية الفلسطينيةكرس كتاباتو الشعرية لقضايا الوطن كاإلنسانية ك   معاصر شاعر فلسطيني

 

   ....(-1938) لطفي زغلوؿ .161
 كتب عن القضايا الوطنية كاإلنسانية كالقضية الفلسطينية.  معاصر شاعر فلسطيني

 

 ....(-1946)  مانع سعيد العتيبة .162
 .لو أعماؿ شعرية مطبوعة شاعر كسياسي عربي معاصر من اإلمارات العربية المتحدة،

 

   ....(-1958)  المتوكل طو .163
من أعمالو ، 1978لكتاب الفلسطينيين منذ عاـ اشاعر فلسطيني من مواليد قلقيلية، ترأس اتحاد 

 كلو مؤلفات نثرية كدراسات."زمن الصعود"، "فضاء األغنيات"،  الشعرية: "مواسم الموت كالحياة"،
 

 الدين الحنفي مجد .164
 ا كتحدثوا عن القدس في كتاباتهم الشعرية. ىالذين كثقو  الحركب الصليبيةمرحلة من شعراء 

 

 ....(-1944)  طمحسن الخيا .165
كتب عن قضايا   ء نهر الفرات،ي بلدة )السماكة( القريبة من شاطىكلد ف ،شاعر عربي معاصر

 كعن القدس. القضية الفلسطينيةالعركبة كالوطنية، كلو نصوص شعرية مغٌناة عن 
 

 

 محسن عبد ربٌو   .166
 اىتم بنشر قصائده الوطنية في الصحف كالمجالت العربية. ،شاعر مصرم معاصر
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 ....( - 1937)براىيم أبو سٌنة  إمحمد  .167
 ."تأمالت في المدف الحجرية" أىمهالو عدة دكاكين،  طليعة شعراء الستينيات في مصر، من

 

 محمد أحمد فقيو .168
 .اىتم بالقضية الفلسطينية شاعر عربي معاصر  
 

 محمد حامد الحضيرم .169
: أخرج ديوانان في مجلدين كبيرين تحت عنواف "األعماؿ الشعرية الكاملةشاعر ليبي معاصر، 

 .األدب كالنقد كالشعرلو مؤلفات عدة في ك ، الحضيريات"
 

 ....( - 1920)محمد التهامي   .170
أغنيات العشاؽ " :منها ،لو عدة دكاكين شاعر مصرم معاصر، ليقّْب بػ )شاعر العركبة(،

  ".أشواؽ عربية" "،كالوطن
 

 (1980-1922)  محمد الحريرم .171
لو "ديواف ه بالرقة كالوجدانية، مدينة حماه في سورية، يمتاز شعر  شاعر عربي معاصر من

 جيمع بعد كفاتو.الذم الحريرم" 
 

 (1989 – 1922)محمد حليم غالي   .172
 ."يعود غدان "، "أكراؽ خضراء"، "لك أغني" :لو ثالثة دكاكين ،شاعر مصرم

 

 ....(-1938)  محمد خالد رمضاف .173
ر"، حشاعر كقاص كباحث من سورية، لو مجموعة من المؤلفات منها: "الشعر نداءات الس

"دكر التراث  لو التراثفي "تأبط شران يبحث عن رغيفو"، ك لو في القصة القصيرة ك ك"زبدانيات"، 
 الشعبي الفلسطيني في حفظ الهوية".  

 

 ....(-1937)   محمد الشيخ محمود صياـ .174
، كلد في قرية )جورة عسقالف( في فلسطين، كتب عن القضايا الوطنية معاصر شاعر فلسطيني

 كاإلنسانية كالقضية الفلسطينية.
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 (1981 – 1903)محمد العدناني   .175
معجم األخطاء "، "أمير الشعراء شوقي بين العاطفة كالتاريخمن مؤلفاتو: "، شاعر فلسطيني

 ".معجم األغالط اللغوية المعاصرة" "،الشائعة
 

 (.... - 1936)  محمد الفيتورم .176
دراسات كتابات نثرية ك لو  شعرية ك مسرحيات  ألفالسوداف كنشأ في مدينة اإلسكندرية، في كلد 

 في الصحافة كالتعليم. كترجمات
 

 (2008-1934)  محمد الماغوط .177
من أبرز دعاة الحداثة في األدب العربي المعاصر، كتب الشعر الحديث كالدراما شاعر سورم 

غرفة بماليين "، "حزف في ضوء القمرفي الشعر: " :من مؤلفاتو ،التلفزيونيةالدراما المسرحية ك 
"، كاسك يا كطن"، "العصفور األحدبفي المسرحيات: "ك ، "الفرح ليس مهنتي" "،الجدراف

فالـ في األك  "،كين الغلط"، "حكايا الليلتلفزيونية: "المسلسالت في ال"، ك خارج السرب"
 ".األرجوحةفي الركاية ""، ك التقرير"، "الحدكدسينمائية: "ال
 

 ....(-1959)  محمد توكلنا .178
 ".عناد الريح"، "ىذه سبيلي"من أعمالو:  ،شاعر فلسطيني كلد في دمشق

 

    مصطفىمحمد عبد الرازؽ أبو  .179
  ( في فلسطين.ئر السبع، كلد في )بمعاصر شاعر فلسطيني

 

 (2011 – 1951)محمد عبد العزيز شنب   .180
مهزلة " "،حرج الملكة" :عدة مسرحيات منهاك  يةدكاكين شعر  عشرة لو معاصر، شاعر مصرم

 ".سوبر
 

 ....(-1945)  محمد الفي .181
لو كتابات أدبية منشورة في عدد من ر، كلد في بلدة )حٌتا( في فلسطين، فلسطيني معاص شاعر

  .الدكريٌات العربية حوؿ قضايا كطنية كإنسانية
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 (1997-1899)  محمد مهدم الجواىرم .182
أصدر جرائد "الفرات" ك"الرأم العاـ" الحديث،  أبرز الشعراء العرب الكالسيكيين في العصر

ألسباب سياسية  نفي عدة مرات رئيسان التحاد األدباء العراقيين،ك"صدل الدستور"، كانتخب 
استقر في  ، ثمكالقاىرةكبراغ  بيركتباريس ك  عدة عواصم، أبرزىا: متنقالن بين عمره ، فعاشكفكرية

 دمشق حتى كفاتو.
"بين  كمن إنتاجو: "بريد العودة"،تناكؿ شعره القضايا الوطنية كالقومية كاإلنسانية كالوجدانية، 

 .كتب سيرة حياتو في مجلدين بعنواف "ذكرياتي"، ك "آنيتا ملحمة"الشعور كالعاطفة"، 
 

 (1977-1910)سماعيل   إمحمود حسن  .183
، لو من الدكاكين "أغاني الكوخ"، "الحب"، "ىكذا أغني"، "قاب في مصر أسيوط كلد في

 قوسين"، "التائهوف"، "السالـ الذم أعرؼ"، "نهر الحقيقة".
 

 (2008-1942) محمود دركيش .184
بػػػتهم تتعلػػػق بتصػػػريحاتو كنشػػػاطو  اعتقػػػل مػػػن قبػػػل السػػػلطات اإلسػػػرائيلية مػػػراران  شػػػاعر فلسػػػطيني 

عصػػػافير بػػػال أجنحػػػة"، "أكراؽ "منهػػػا:  دان كبيػػػران مػػػن المجموعػػػات الشػػػعريةأصػػػدر عػػػد ،السياسػػػي
الزيتوف"، "عاشق من فلسطين"، "آخػر الليػل"، "حبيبتػي تػنهض مػن نومهػا"، "العصػافير تمػوت فػي 

العػػالي"، "حصػػػار لمػػػدائح البحػػر"، "أرل مػػػا أريػػػد"، "أحػػد عشػػػر كوكبػػػان"، الجليػػل"، "مػػػديح الظػػػل 
"لماذا تركت الحصاف كحيدان"، "سرير الغريبة"، "جداريٌة"، "حالة حصػار"، "ال تعتػذر عمػا فعلػت"، 

نثريػػػة: "فػػػي حضػػػرة ال مؤلفاتػػػو كمػػػن، "كزىػػػر اللػػػوز أك أبعػػػد"، "ال أريػػػد لهػػػذم القصػػػيدة أف تنتهػػػي"
 سياف"، "يوميات الحزف العادم"، "حيرة العائد"، "أثر الفراشة".الغياب"، "ذاكرة للن

 

 (....-1943) محمود علي السعيد .185
افتراضات مضيئة على " :في الشعر مؤلفاتومن من شعراء الحداثة،  ،شاعر فلسطيني معاصر

 "، خالص البساتين أف تنهض األرض"، "سالمان أيتها الزرقة المسلحة بالبحر، ""خارطة الوطن
الريح "، "افتحوا شفة المسدس"، "لي من الحقل العصافير"، "بالرصاص يوقع العشاؽ كصاياىم"

"، المنقل"، "المدفأة"، "الرصاصةكمن مؤلفاتو في القصة القصيرة جدان: "، "حريتي من يمنع المركر
 ".رةقراءة في كاقع الثقافة العربية المعاص"، كمن مؤلفاتو في الدراسات: "المحاكلة"، "القصبة"
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 (....-1930)محمود علي السٌماف   .186
 مصطفى صادؽ الرافعي"، "نماذج أدبية": منها ،األدب كالنقدلو كتب في  معاصر، شاعر مصرم

 ."شاعران 
 

 (....-1943)محمود مفلح   .187
"، "المرايا"، مذكرات شهيد فلسطينيأدبية، منها: " مؤلفاتلو عدة شاعر فلسطيني معاصر، 

 "الراية".
 

 (1974-1900)  الحاج عيسىمحيي الدين  .188
في أربعينيات كخمسينٌيات القرف مهمة نشر شعره في دكريات عربية فلسطيني معاصر  شاعر

 العشرين.
 

 محيي الدين بن الزكي  .189
الزنكي كاأليوبي، كقػد  العصرخطيب المسجد األقصى عقب تحريره بعد معركة حطين، من شعراء 

   كثق مرحلة الحركب الصليبية التي شهدىا عصره.
 

 (ـ 685-623)  مركاف بن الحكم .190
الخليفة  مركاف بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناؼ القرشي األموم،

 بن مركاف. عبد الملك كالد الخليفة كىو، راألموم الشهي
 

 مصطفى أحمد عبد اللطيف .191
 عربي معاصر. شاعر

  

 ....(-1936)  مصطفى الجزار .192
 .معاصر شاعر فلسطيني

 

 (....-1935)مصطفى زقزكؽ   .193
 ". كجو القمر ىنقش علر"، "مرابع النسمن مؤلفاتو الشعرية: " ،معاصرسعودم شاعر 
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 ....(-1943)  مصطفى عكرمة  .194
 سورية.محافظة الالذقية في بكلد في قرية )بابنا شرقي(  ،شاعر عربي معاصر

 

 .... (-1934) مظفر النواب .195
 من أعمالو: ،شعرية، يكتب الشعر الفصيح كالزجلمن شعراء الحداثة ال شاعر عراقي معاصر

 "."كتريات ليلية
 

 المظٌفر تقٌي الدين .196
  ا كتحدثوا عن القدس في كتاباتهم الشعرية.ىالحركب الصليبية الذين كثقو مرحلة من شعراء 

 

 (1945-1875)  معركؼ الرصافي .197
امتاز شعره ، اش في العراؽلشعر العربي الحديث، كلد كعمن جيل المرحلة الكالسيكية في ا

لو  ،كمواقف شجاعة كاألخالقية، ككاف صاحب تفكير جرمء ة كالقومية كالتعليميةد الوطنيابعباأل
 في القضايا االجتماعية. ؿ البريطاني للعراؽ كقصائدقصائد في مقاكمة االحتال

 

 المعٌلى بن ظريف .198
 كمغٌن كموسيقي. شاعره مولى الخليفة العباسي )المهدم(، 

 

 (2009 – 1948)  منيب فهد الحاج .199
 كلد في قضاء عكا، لو عدد من المجموعات الشعرية إحداىا من الشعر المحكي.

 

  ....(-1954)  ة سمارةمني .200
 .أعماؿ أدبية كشعريةلها ك القضايا اإلنسانية كالوطنية، ب شاعرة عربية معاصرة، اىتمت

 

   مهٌذب الدين الموصلي .201
 شاعر عاش أثناء الحركب الصليبية كتحدث عنها في شعره.
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  (1992-1923)  نازؾ المالئكة .202
 رائدة مدرسة الحداثة الشعرية كشعر التفعيلة، كقد كثٌقت ذلك تعد عراقية معاصرة، كناقدة شاعرة

 اصر".في كتابها "قضايا الشعر المع تجاهاال
"شجرة القمر"، "الصالة كالثورة"، "يغٌير  ،"شظايا كرماد"، "قرارة الموجة": الشعرية من دكاكينها

"مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية"، "الصومعة كالشرفة :كمن مؤلفاتهاالبحر ألوانو"، 
 الحمراء".

 

   ق(601-)...... الدين بن مجاكر نجم .203
دمشق،  فيكتوفي  لدك يوسف بن الحسين، أبو الفتح، كزير كأديب، أصل أسرتو إلى شيراز، لكنو 

 انتدبو صالح الدين معٌلمان البنو العزيز. كقد
 

  (1998 – 1923)  نزار قباني .204
فيها قبل أف  توفي التيحتى انتقل إلى لندف  طويلة مدة استقٌر في بيركتك  كلد في مدينة دمشق،

 بناء على كصٌيتو. في دمشقيدفن جثمانو 
عرية حتى كصلت إلى توالت مجموعاتو الشثم  ،1944 عاـصدرت مجموعتو الشعرية األكلى 

  وعة أعمالو الكاملة في تسعة مجلدات.مصدرت في مج ةثالثين مجموع
لي"، "سامبا"، "الرسم بالكلمات"، "قصائد متوحشة"،  لي السمراء"، "أنتً  "قالتمن دكاكينو: 

 "ىل تسمعينكالبقية تأتي"، "كل عاـ كأنت حبيبتي"،  أحبكً  خارجة عن القانوف"، "أحبكً "قصائد 
أيتها الحرية"، "ىوامش على الهوامش"،  "قصائد مغضوب عليها"، "تزكجتكصهيل أحزاني"، 

ال  رىو الشعر"، "العصافي "ما :يةالنثر  كمن أعمالو، "الكبريت في يدم كدكيالتكم من كرؽ"
 رية جنونستاف"، "قصتي مع الشعر".تأشيرة دخوؿ"، "جمهو  تطلب

 

 ....(-1170)  نصر بن الحسن الهيتي .205
كلػػػد فػػػي قريػػػة )ىيػػػت( فػػػي منطقػػػة حػػػوراف جنػػػوب سػػػورية، ، مرحلػػػة الحػػػركب الصػػػليبيةمػػػن شػػػعراء 

 .  فتوحات صالح الدين كعن مدينة القدس كتحدث في شعره عن
 

  ....(-1958)  ايدةر نعيم ع .206
 .اىتم بالقضية الفلسطينية معاصرشاعر عربي 
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 (.... - 1927) ىاركف ىاشم رشيد .207
مػػن شػػعراء الخمسػػينيات الػػذين أطلػػق علػػيهم اسػػم ، كىػػو مػػن مواليػػد مدينػػة غػػزة شػػاعر فلسػػطيني

كيعػػػٌد مػػػن أكثػػػر الشػػػعراء ، شػػػعراء النكبػػػة أك شػػػعراء المخػػػيم، يمتػػػاز شػػػعره بػػػركح التمػػػرد كالثػػػورة
 أكثر من عشرين ديوانان. ، صدر لو العودةالفلسطينيين استعماالن لمفردات 

 

  ىالة إسماعيل .208
 .اىتمت بالقضية الفلسطينية ةمعاصر  ةعربي ةشاعر 

 

  (1989 – 1943) ىايل عسقالة .209
 كلد في الجليل، نشر الكثير من إبداعاتو في صحف الداخل في حيفا، كلو مجموعتاف شعريتاف.

 

 (1995-1928)  ىند ىاركف .210
من دكاكينها "بين المرسى  ،"بنت الساحل"باسم  في البداية أشعارىا تنشر شاعرة سورية، 

 كالشراع"، "شمس الحب"، "سارقة المعبد"، "عٌمار".
 

  ....(-1933)   كليم حسواني .211
باني منذ يرة مع األخوين رحشارؾ في أعماؿ مسرحية كثكاتب كممثل مسرحي كزٌجاؿ من لبناف، 

 لو كتابات زجلية باللغة المحكية اللبنانية كشعر فصيح مغٌنى. ،بداية عملهما في المسرح
 

  ....(-1931)  يوسف الخطيب .212
 في فلسطين. الخليلقضاء مدينة ب دكرابلدة كلد في فلسطيني معاصر،  شاعركاتب ك 

 

 ....(-1931)  يوسف العظم .213
كلد في مدينة )معاف( جنوب األردف،  ،بشاعر القدس لقبة الكالسيكية، عربي من المدرس شاعر

 كٌرس شعره لقضايا األمة.قد  ك 
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 (....-1926)يوسف القرضاكم   .214
رئيس االتحاد كىو في العصر الحديث،  اإلسالـ ماءعلأحد أبرز  يعد ،أديب كعالم إسالمي

  .العالمي لعلماء المسلمين
متفرقة لم تجمع بعد في  عديدة ان ر كأشعاقصائد  لو إال أف ،اشتهاره بالعلم كالفتول كالتفقو كرغم

القضايا اإليمانية كطلب تحرير  سلوب ككضوح المعاني، كيتناكؿميز شعره بجزالة األتيك  ،يوافد
 300عدد أبياتها  يتجاكز" ملحمة االبتالء" قصيدة نونية شهيرة لو، األقصى كفضائل األخالؽ

 بيت.
 

 (.... - 1938)  يوسف طافش .215
 "،رقصات الورد كالجنوف" :الشعرية مؤلفاتومن من شعراء الحداثة،  شاعر فلسطيني معاصر

 ". رعاؼ الليل"، "كنعانيات"، "تراتيل الرماد"
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 .1988األردف  ،دار البشير ،صدل الغزك الصليبي في شعر ابن القيسراني"، براىيم، محمودإ   ( 1
 .مصر ،المكتبة التوفيقية ،تحقيق خيرم سعيد ، التاريخفي  كاملال، ابن األثير    (2
 .1980بيركت  ،الجديدةاآلفاؽ  ،تحقيق جبرائيل جبور ،ائل القدسفض، ابن الجوزم، أبو الفرج    (3
 .1934 ، ديوانو، تحقيق أنيس مقدسي، بيركت ابن الساعاتي    (4
  .1952 ،حيدر آباد ،دائرة المعارؼ العثمانية ،الحقتحقيق د.عبد  ،ديوانو ،ابن سناء الملك    (5
 .1988 ،الناصرة ،"قصائد من حديقة الصبر" ،أبو حنا، حنا   ( 6
 .1988 ،بيركت ،دار العودة ،ديوانو ،أبو ريشة، عمر   ( 7
 .1979 مالت في المدف الحجرية"، القاىرة،"تأ ىيم،أبو سٌنة، محمد إبرا   ( 8
 بيركت براىيم الزيبق، مؤسسىة الرسالة،إ، تحقيق 1، ج"الركضتين" أبو شامة، شهاب الدين،كتاب    (9

       1977. 
 بيركت ،مؤسسىة الرسالة ،براىيم الزيبقإتحقيق  ،2ج، "الركضتين"كتاب  أبو شامة، شهاب الدين،(  10

       1977. 
 .2008 ،الكويت ،مؤسسة البابطين ،لشعرية الكاملة، الديواف الرابعاألعماؿ ا، أبو ماضي، إيليا(  11
 .1978 ،بيركت ،الطبعة األكلى ،دار العودة ،ديوانو ،سلمى، )عبد الكريم الكرمي( وأب(  12
 .2 ج ،ديوانو ،أبو المظفراألبيوردم، (  13
 .1996 ،دمشق ،دار المدل ،"ىذا ىو اسمي كقصائد أخرل" ،أدكنيس(  14
 .2000 أصالف، غادة، "درٌة القدس"، القاىرة،(  15
 الهيئة العامة السورية ،ـ" 1099ؽ.ـ إلى  3000ة القدس من "تاريخ مدين ،األعظمي، عواد مجيد(  16

 .2009 ،دمشق ،(71الشهرم ) الكتاب ،للكتاب        
  .1978 ،بيركت ،الطبعة األكلى ،دار العودة ،ديوانو ،بدكم الجبل(  17
 .1958 بدكم، أحمد، ديواف طالئع بن رزيك، نهضة مصر، القاىرة،(  18
 .1960 ،القاىرة ،ين شعراء عصره ككٌتابو""صالح الدين ب ،بدكم، أحمد(  19
 .1982 ،الناصرة ،الصوت ،القدس القديمة""صعلوؾ من  ،البكرم، فوزم(  20
 .1972 ،بيركت ،دار العودة ،2، ج1ديوانو، ج ،البياتي، عبد الوىاب(  21
 .2011 ،دمشق ،دار الخياط ،"عودة النسور"ديواف  ،توكلنا، محمد(  22
 .2000 تيمور، أحمد، "آىات القدس"، القاىرة،(  23

 الكتب(المراجع )
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، علي(  24  .1947 ،القاىرة ،ديواف الجاـر ،الجاـر
 .1984 ،دمشق ،مجمع اللغة العربية ،"نوح العندليب" ،جبرم، شفيق(  25
 .1984 ،دمشق ،للدراسات كالترجمة كالنشر دار طالس ،"شعراء من بالد الشاـ" ،دم، أحمدالجن(  26
 .1969 ،بيركت ،دار الطليعة، 2الكاملة، جاألعماؿ  ،الجواىرم، محمد مهدم(  27
 .1961 ،بيركت ،دار الطليعة، الرماد""نهر  ،حاكم، خليل(  28
 .1985، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،رمديواف الحري ،الحريرم، محمد(  29
 .األعماؿ الشعرية ،ن، راشدحسي(  30
 .2001 ماؿ الشعرية الكاملة: الحضيريات"، القاىرة،"األع الحضيرم، محمد حامد،(  31
  .2006الكويت  العرب كاإلسالـ"،الحكواني، ماجد، "شعراء النصارل (  32
 .1999عماف ، تحقيق عدناف نباتة ،1س كالخليل"جاألنس الجليل بتاريخ القد"،الحنبلي، مجير الدين(  33
 الكتاب ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،""رحالت من دمشق إلى القدس ،الخالدم، أحمد سامح(  34

 .2009 ،دمشق ،(73الشهرم )       
 .1968 ،دار فلسطين للتأليف كالترجمة كالنشر ،1، ط"ديواف الوطن المحتل" ،الخطيب، يوسف(  35
 .1984 ،القدس ،منشورات البيادر ،لحديقة""كحدؾ ثم تزدحم ا ،الخليلي، علي(  36
 .2006 ،دمشق ،منشورات كزارة الثقافة ،الطبعة الثانية ،"الهول كالشباب"ديواف  ،الخورم، بشارة(  37
 .2005 ،دمشق ،مركز الراية ،فرح السنابل"ديواف " ،ةالدباغ، عائش(  38
 .2004 ،بيركت ،دار رياض الرٌيس ،األعماؿ الجديدة ،"ال تعتذر عما فعلت" ،دركيش، محمود(  39
 .1970 ،بيركت ،دار العودة ،"آخر الليل" ديواف ،دركيش، محمود(  40
 .1993 الجديد، بيركت،"أرل ما أريد"، دار ديواف  ،دركيش، محمود(  41
 .1980 ، دار العودة، بيركت،2"أعراس"، طديواف  ،دركيش، محمود(  42
 .1964 ،بيركت، دار العودة ،ديواف "أكراؽ الزيتوف" ،دركيش، محمود(  43
 .بيركت ،دار العودة، ديواف "حبيبتي تنهض من نومها" ،دركيش، محمود(  44
 .1968 ،تبيرك  ،دار العودة ،ديواف "عاشق من فلسطين" ،دركيش، محمود(  45
 .2009، بيركت، الرٌيسرياض  "ال أريد لهذم القصيدة أف تنتهي"،ديواف  ،دركيش، محمود(  46
 .1969 ،بيركت ،دار العودة ،ديواف "يوميات جرح فلسطيني" ،دركيش، محمود(  47
 .1987 ،بيركت ،دار العودة ،1ج  ،ديوانو ،دركيش، محمود(  48
 .2008 ،دمشق ،ثقافةكزارة ال ،ديوانو ،دركيش، محمود(  49
 .2008 "أثر الفراشة"، رياض الرٌيس للكتب كالنشر، بيركت، ،دركيش، محمود(  50
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 ،منشورات رياض الرٌيس، "يواف "لماذا تركت الحصاف كحيدان د ، األعماؿ الجديدة، دركيش، محمود(  51
 .2004 ،بيركت        

 .1992  ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب "،"أصداء حطين كصالح الدين ،اؽ، عمرالدق(  52
 .1995 ،بيركت، دار العودة ،األعماؿ الشعرية الكاملة  ،دنقل، أمل(  53
 .2004 ،حلب العشرين"، دار الثريا للنشر، "معجم أدباء حلب في القرف دكغاف، أحمد،(  54
 .1976 ،الطبعة األكلى ،مطابع دار الكتاب البيضاء "،السفلى"الهجرة إلى المدف  ،راجع، عبد اهلل(  55

بطريركية األقباط ،الطبعة الثانية قدس: ألفا عاـ على كالدة المسيح""ال ،راىب برية يشهيت(  56 (1  
2000، القدس، األرثوذككس        (2  

                ،ةاألكديسي ،إعداد ىنرم زغيب، األخوين رحباني"، نحل"طريق ال، رحباني، األخواف(  57 (3
.2001،بيركت             

 .1972 بيركت ،صوت الشرؽ،ألبـو "القدس قي الباؿ" ،األخوافرحباني، (  58
   .1990 القاىرة، ،القدس في العيوف"" رشيد، كماؿ،(  59
 .2009 ،ات الهيئة العامة السورية للكتابمنشور  ،ديواف "الصوت كالصدل" ،رشيد، ىاركف ىاشم(  60
 .1963، القاىرة ،ديواف الرصافي ،رصافي، معركؼلا(  61
 .1995 ،بيركت ،دار العلم للماليين ،11الزركلي، خير الدين ،"األعالـ" الطبعة (  62
 .1980 ،بيركت ،مؤسسة الرسالة ،ديوانو ،الزركلي، خير الدين(  63
 .2011 ،دمشق ،دار الخياط ،ديواف "أحالـ العودة" ،الزريقي، حسن طالب(  64
 .2002 زككار، الشاذلي، "للعشق.. للوطن"، تونس،(  65
 .1993 ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،فلسطيني المقاـك في جيلو الثاني""الشعر ال ،سقيرؽ، طلعت(  66
 .1992  ،لندف ،دار رياض الرٌيس  ،"كتاب النهر كالبحر كما بينهما" ،سمارة، منية(  67
 .1960 ،بيركت ،دار مجلة شعر ،ة المطر"ديواف "أنشود ،السياب، بدر شاكر(  68
 .1994فلسطين  ،دار المشرؽ ،اف "مواسم للغناء كجراح للذاكرة"ديو  ،شحادة، ادموف(  69
 ،دار القلم العربي ،تحقيق د. محمد حسني مصطفى ،"سيرة صالح الدين األيوبي" ،شداد، بهاء الدين(  70

 .2001 ،حلب       
 .1962 ،كانوف الثاني،7العدد  ،ق الجديد"مجلة "األف ،شنار، أمين(  71
 .1950 ، القاىرة،3، ج1ج ،شوقيات""ديواف ال ،شوقي، أحمد(  72
 .حلب ،دار القلم العربي ،2ج  ،ـ النبالء في تاريخ حلب الشهباء""إعال ،الطباخ، راغب( 73
 .1989 ،القدس ،دار الكاتب ،"فضاء األغنيات" ،طو، المتوكل(  74
 .1966 ،بيركت ،الطبعة الثانية ،دار اآلداب ،براىيم"إ"ديواف  ،اىيمبر إطوقاف، (  75
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 .1993 ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،طوقاف، فدكل(  76
 ،(72الكتاب الشهرم )، الهيئة العامة السورية للكتاب، "تاريخ الحـر القدسي"،العارؼ، عارؼ(  77

       2009. 
   .1961، القاىرة ،لنشر كالتوزيعالمكتب التجارم للطباعة كا ،ديواف "أقوؿ لكم" ،عبد الصبور، صالح(  78
 .1972 ،بيركت ،ديواف "شجر الليل" ،عبد الصبور، صالح(  79
 .2000 عبد اهلل، عزت، "القدس ىانت"، القاىرة،(  80
 .1995 ،الرياض ،دار العلـو ،ديواف "ال تسلني" ،اهللالعثيمين، عبد (  81
 .1994 ،حيفا ،مكتبة كل شيء ،ديواف "ىنالك دائمان أمنية" ،عرايدة، نعيم(  82
 .1985 ،القدس ،مؤسسة العودة ،"حوارية الحزف الواحد" ،ل، عبد اللطيفعقي(  83
 .1955 ،دمشق ،1ج ،شعراء الشاـ ،كجريدة العصر" "خريدة القصر ،العماد األصفهاني(  84
 .القاىرة عواد، عبد المنعم، "عيوف الفجر"،(  85
 .1980 ،بيركت ،دار الشورل ،3ج ،األعماؿ الكاملة ،العيسى، سليماف(  86
 .2009 ،دمشق ،ات الهيئة العامة السورية للكتابمنشور  ،ديواف "أنا القدس" ،العيسى، سليماف(  87
 .لياس فرحاتإديواف  ،لياسإفرحات، (  88
 .1979 ،بيركت ،الطبعة الثالثة ،دار العودة ،ديوانو ،الفيتورم، محمد(  89
 .1990 ،القدس ،دار النورس ،ديواف "أخذة األميرة يبوس" ،القاسم، سميح(  90
 .1970 ،بيركت  ،دار العودة ،"دخاف البراكين"وعة ممج ،القاسم، سميح(  91
 .بيركت ،منشورات نزار قباني ،3ج ،األعماؿ السياسية الكاملة ،قباني، نزار(  92
 .بيركت ،منشورات نزار قباني ،6ج ،األعماؿ السياسية الكاملة ،قباني، نزار(  93
 .2011 ،حلب ،4دار نوف ،"براعم أرجوانية"ديواف  ،منير قٌجػة، أحمد(  94
 .1979 ،بيركت ،الطبعة الثانية ،دار العودة ،ديوانو، المجلد الثاني ،، حسنالقرشي(  95
 .1998 ، "القدس قضية كل مسلم"، القاىرة،القرضاكم، يوسف(  96
 .1983 ،دمشق ،الطبعة السادسة ،ديواف الشاعر القركم ،القركم(  97
 .1982 ،جدة ،دار تهامة ،ديواف "الحٌمى" ،القصيبي، غازم(  98
 .1993 ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب نشوراتم ،نداء التراب"ديواف " ،قضيماتي، جالؿ ( 99

 .ديواف "زينب" ،قعوار، جماؿ(  100
 .1957 ،بيركت كحالة، عمر رضا، "معجم المؤلفين"، دار إحياء التراث العربي،(  101
 .2006 ،دمشق ،دار المدل ،الطبعة األكلى ،"البدكم األحمر" ،الماغوط، محمد(  102
 .1987 ،بيركت ،س القومي للثقافة العربيةمنشورات المجل ،ديواف "الفركسية" ،المجاطي، أحمد(  103
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 .1986 ، دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،"المقاكمة في األدب" ،مجموعة من المؤلفين(  104
 ،دار بيساف ،مركز الدراسات العربي األكركبي ،"مستقبل القدس العربية" ،مجموعة من المؤلفين(  105

 .1999 ،بيركت          
 .1977القدس ،منشورات صالح الدين ،ياة كالموت""صلوات على مذبح الح ،محمود، أديب رفيق(  106
 .1985 ،الناصرة ،مركز إحياء التراث ،ديوانو ،محمود، عبد الرحيم(  107
 .1970 ،بيركت، ديواف "عبير من دمشق" ،نافمردـ بك، عد(  108
 ."القومية كاإلنسانية في شعر المهجر" ،مريدة، عزيزة(  109
 ، الطبعة األكلى، الداراإلسالمية" "القدس الشريف بين شعراء الشعوب المصرم، حسين مجيب،(  110

 . 2002 للنشر، القاىرة،ة الثقافي         
 .1967 ،الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العربي ،ديواف الخليل، الجزء الثالث ،مطراف، خليل(  111
 . 1995 لعزيز البابطين للشعراء، القاىرة،معجم سعود عبد ا(  112
 .2ج ،"سقط الزند" ،المعٌرم، أبو العالء(  113
 .القاىرة ،1ج ،في خطط الملوؾ" السلوؾالمقريزم، "(  114
 .1957 ،دار اآلداب ،"قرارة الموجة" ،المالئكة، نازؾ(  115
 .2009 ،دمشق ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،"القدس: ذاكرة فنية عربية" ،منصور، محمد(  116
 .1987القدس  ،األعماؿ الشعرية الكاملة ،مواسي، فاركؽ(  117
 .1972 ،دمشق ،بعة الثانيةالط ،2ج،"األدب في بالد الشاـ" ،موسى باشا، عمر(  118
 .1977القدس  ،منشورات صالح الدين ،يات ليلية"ديواف "كتر  ،النواب، مظفر(  119
 األمانة العامة ،الطبعة الثانية ،ة زمن األيوبيين في حلب الشهباء""الحركة الشعري ،الهيب، أحمد فوزم  (120

 .2006 ،حلب ،لب عاصمة الثقافة اإلسالميةالحتفالية ح         
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  .2009 أيلوؿ ،131 العدد ،"الكتب كجهات نظر" (1
  .2010 أيلوؿ ،140 العدد ،"الكتب كجهات نظر" (2
 .19/11/2000العدد:  "، القاىرة،أخبار األدبجريدة " (3
 .2010كانوف األكؿ   ،1226 جريدة "األسبوع األدبي" العدد (4
 .2011 كانوف الثاني  ،1231 جريدة "األسبوع األدبي" العدد (5
 .15/10/2000العدد:  جريدة "األىراـ"، القاىرة، (6
 .3/11/2000العدد:  جريدة "األىراـ"، القاىرة، (7
 .8/10/2000العدد:  جريدة "األىراـ"، القاىرة، (8
 .2000 جريدة "الشركؽ"، تونس، (9

 .1998 تاب "عاديات حلب" السنوم المحٌكم،ك (10
 .2003 تاب "عاديات حلب" السنوم المحٌكم،ك (11
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 1939 كلد فيها عاـكقد ، في سورية مدينة حلبمن أبناء  ،محمد قٌجة.    
  مهتم بالدراسات التاريخية كالتراثية ك الحضارات كالتراث العربي كاإلسالمي، باحث في

 .كاآلثارية كاألدبية
  الفصلية للتراث كاآلثار "العاديات"المدير المسؤكؿ كرئيس تحرير مجلة. 
 على تحويلو إلى متحف باسم اآلف كيجرم العمل ،اكتشف موقع بيت المتنبي في حلب 

 ."المتنبي"متحف 
 شارؾ فيها ، ندكة تكريمية على مستول دكلي 2008عاـ كزارة الثقافة في سورية  أقامت لو

أصدرت ، ك لسعودية كقطر كالكويت كبريطانياباحثان من سورية كاألردف كمصر كتونس كا 25
 .الندكة التكريمية للباحث محمد قٌجػة"وزارة كتابان خاصان بعنواف: "كقائع ال

  في الوطن العربي كالعالم  كقدـ مئات األبحاث في مؤتمرات علمية اتمحاضر ال مئاتألقى
 في قضايا فكرية كآثارية كتاريخية كتراثية كأدبية كفنية.

 لجنة ، األمناء في مؤسسة القدس الدكلية مجلس: عديدة، منها ىيئاتمؤسسات ك في  عضو
التكنولوجيا مجلس الخبراء في مؤسسة العلـو ك ، في جائزة الملك فيصل العالميةاالختيار 

 .معة الدكلية للعلـو كالتكنولوجيامجلس األمناء في الجا، بريطانيا فيكالحضارة 
  الظاىر ، صالح الدين األيوبي ،عبد الملك بن مركاف ،شجرة الدر :من مؤلفاتو المطبوعة

 معارؾ ،معارؾ خالد في العراؽ، المنصور األندلسي، الرحمن الناصرعبد ، طارؽ بن زياد، بيبرس
محطات ، معركة المنصورة، معركة مالزكرد، معركة أجنادين، معركة العقاب، عقبة في المغرب

 ،حلب مطلع القرف العشرين، تحقيق كتقديم ديواف الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي ،أندلسية
 .دمشق في عيوف الشعراء

بيت "، "الملكة ضيفة خاتوف"، "حلب على صفحات التاريخ" :نصوصو المسرحيةمن ك
 دراسات أندلسية، أعالـ من األندلس،، حلب في عيوف الشعراء :قيد الطبعكلو ، "الحكمة

من أعالـ التصوؼ، أعالـ من التاريخ اإلسالمي، حلب عبر التاريخ، ، رجاؿ في تاريخ األندلس
 كالمتنبي. حلب

 المؤلف في سطور
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 141  محمود درويش النرجس، ملهاة الفضة مأساة 
 115  توفيق زَيَّاد كلمات عن العدواف 
  114  لياس خليل زخريّاإ  قوس اإلسراء 
 555  راضي صدوؽ ىزيمة النصر 
 551  أمل دنقل رسـو في بهو عربي 
 555  أمل دنقل على قبر صالح الدين 
 551  نزار قبّػاني الممثّلوف 
  ِ515  نزار قبّػاني الَنْكَسة ىواِمُش على َدْفتر 
 515  نزار قبّػاني ىواِمُش على َدفتِر الَهزيَمة 
 511  نزار قبّػاني ورى(البحُث عن سّيدةٍ اْسُمها )الش 
 515  نزار قبّػاني حوار مع عربي أضاع فرسو 
 511  نزار قبّػاني شعراء األرض المحتلة 
 517  سميح القاسم زنابق لمزىرية فيروز 
 555  عبد الوىاب البياتي إلى شمس حزيراف بكائية 
 555  حسن عبد اهلل القرشي حطين 
 555  محمد الماغوط الموشور الفلسطيني 
 551  راشد حسين رغيف خبزؾ 
 551  غازي القصيبي أّمػػتي 
 551  عبد اهلل العثيمين تساؤالت أماـ العاـ الجديد 
 511  يوسف طافش  نشيج الدـ 
  515  فاروؽ جويدة األنبياءماذا تبقى من أرض 
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 511  أحمد مطر  عاش يسقط 
 551  محمد الشيخ محمود صياـ ذكرى النكبة 
 551  كماؿ غنيم  فلسطين 
 555  خالد أبو العمرين يا قدس يا حبي الكبير 
 557  حامد الكابلي قالوا وقلنا.. وللقدس المقاؿ 
 551  رافسليم يوسف جب ال تسافر 
 551  نعيم عرايدة قصيدة القدس 
 555  ىند ىاروف وردة الجنوب 
 555  شريف العّرداة يا ليل.. الذّؿ متى غده؟ 
 551  محمد عبد الرزاؽ أبو مصطفى ػَيػْػروُف الػمػَُدجػػَُّج بػالػعػَمػَػىنػ 
 554  محمد عبد الرزاؽ أبو مصطفى  سالطين العرب 
 551  محمد الفي وفلسطين لك 
 515  أحمد تيمور  يا قدس 
 511  يوسف القرضاوي سالـ السراب وسراب السالـ 
 515  أحمد فهمي خطاب يا أمة اإلسالـ 
 511  محمد عبد العزيز شنب حدثني القدس الشريف 
 515  أحمد شلبي  أغنية إلى القدس 
 515  عزت عبد اهلل  القدس ىانت 

 515  استنهاض الهممثالث:    الفصل ال

    
  511  مقدمة الفصل 
  575  أبو الفضل الجلياني الفتحية الناصرية 
  577  فتياف الشاغوري بطولة صالح الدين 
  574  ابن الساعاتي سقوط طبرية 
 571  العماد األصفهانّي  عن طائفة االسبتارية 
 571  العماد األصفهانيّ  مدح صالح الدين 
  571  العماد األصفهانيّ  ار بتحرير منبجاستبش 
  545  نصر بن الحسن الهيتي في مديح أمير بصرى الشاـ 
  545  ابن منير الطرابلسي استشراؼ بفتح القدس 
  545  ابن منير الطرابلسي تطهير القدس من الفرنجة 
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 511  أحمد مطر  عاش يسقط 
 551  محمد الشيخ محمود صياـ ذكرى النكبة 
 551  كماؿ غنيم  فلسطين 
 555  خالد أبو العمرين يا قدس يا حبي الكبير 
 557  حامد الكابلي قالوا وقلنا.. وللقدس المقاؿ 
 551  رافسليم يوسف جب ال تسافر 
 551  نعيم عرايدة قصيدة القدس 
 555  ىند ىاروف وردة الجنوب 
 555  شريف العّرداة يا ليل.. الذّؿ متى غده؟ 
 551  محمد عبد الرزاؽ أبو مصطفى ػَيػْػروُف الػمػَُدجػػَُّج بػالػعػَمػَػىنػ 
 554  محمد عبد الرزاؽ أبو مصطفى  سالطين العرب 
 551  محمد الفي وفلسطين لك 
 515  أحمد تيمور  يا قدس 
 511  يوسف القرضاوي سالـ السراب وسراب السالـ 
 515  أحمد فهمي خطاب يا أمة اإلسالـ 
 511  محمد عبد العزيز شنب حدثني القدس الشريف 
 515  أحمد شلبي  أغنية إلى القدس 
 515  عزت عبد اهلل  القدس ىانت 

 515  استنهاض الهممثالث:    الفصل ال

    
  511  مقدمة الفصل 
  575  أبو الفضل الجلياني الفتحية الناصرية 
  577  فتياف الشاغوري بطولة صالح الدين 
  574  ابن الساعاتي سقوط طبرية 
 571  العماد األصفهانّي  عن طائفة االسبتارية 
 571  العماد األصفهانيّ  مدح صالح الدين 
  571  العماد األصفهانيّ  ار بتحرير منبجاستبش 
  545  نصر بن الحسن الهيتي في مديح أمير بصرى الشاـ 
  545  ابن منير الطرابلسي استشراؼ بفتح القدس 
  545  ابن منير الطرابلسي تطهير القدس من الفرنجة 
  541  ابن ُجبير األندلسي تحذير المسلمين من فقداف القدس 
  541  عمارة اليمني الفتحرير غّزة وعسق 
  541  عمارة اليمني اقتراب تحرير بيت المقدس 
  545  شرؼ الدين الجواني فرحة النصر بحطّين 
  545  الحسن بن علي الجويني الفرح العظيم بالنصر العظيم 
  541  أحمد شوقي  في مديح صالح الدين واأليوبيين 
  541  لياس فرحاتإ النصر في حطّين 
  541  جورج صيدح وصالح الدينعن حطّين 
  541  شفيق جبري من أصداء حطّين 
 545  عبد الكريم الدجيلي من أصداء حطّين 
 545  خير الدين الزركلي نشيد حطّين 
 541  عدناف مردـ بك يـو حطّين 
 547  علي محمود طو أنشودة الجهاد في يـو فلسطين 
 544  بشارة الخوري يا جهاداً صفََّق المجُد لو 
 515  الشاعر القروي وعد بلفور 
 515  (أبو سلمى )عبد الكريم الكرمي من فلسطين 
 515  زكي قنصل  خرافة السالـ 
 511  إيليا أبو ماضي أنػػػػػت 
 514  عبد الرحيم محمود دعوة إلى الجهاد 
 155  عبد السالـ العجيلي المجاىدوف 
 151  علي أحمد باكثير بين الصحو والذىوؿ 
 151  مر أبو ريشةع ىكذا 
 155  عمر أبو ريشة حكايا سمار 
 151  عمر أبو ريشة ىذه أمتي 
 157  محمود درويش أبد الصّبار 
 115  محمود درويش إلى آخري .. والى آخره 
 111  محمود درويش مصرع العنقاء 
 111  محمود درويش سقوط القمر 
 151  محمود درويش طريق الساحل 
 155  محمود درويش تحت الشبابيك العتيقة 
 151  محمود درويش َربِّ األيائل يا أبي.. رَبِّها 
 115  محمود درويش وفدوى طوقاف لن أبكي 
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  541  ابن ُجبير األندلسي تحذير المسلمين من فقداف القدس 
  541  عمارة اليمني الفتحرير غّزة وعسق 
  541  عمارة اليمني اقتراب تحرير بيت المقدس 
  545  شرؼ الدين الجواني فرحة النصر بحطّين 
  545  الحسن بن علي الجويني الفرح العظيم بالنصر العظيم 
  541  أحمد شوقي  في مديح صالح الدين واأليوبيين 
  541  لياس فرحاتإ النصر في حطّين 
  541  جورج صيدح وصالح الدينعن حطّين 
  541  شفيق جبري من أصداء حطّين 
 545  عبد الكريم الدجيلي من أصداء حطّين 
 545  خير الدين الزركلي نشيد حطّين 
 541  عدناف مردـ بك يـو حطّين 
 547  علي محمود طو أنشودة الجهاد في يـو فلسطين 
 544  بشارة الخوري يا جهاداً صفََّق المجُد لو 
 515  الشاعر القروي وعد بلفور 
 515  (أبو سلمى )عبد الكريم الكرمي من فلسطين 
 515  زكي قنصل  خرافة السالـ 
 511  إيليا أبو ماضي أنػػػػػت 
 514  عبد الرحيم محمود دعوة إلى الجهاد 
 155  عبد السالـ العجيلي المجاىدوف 
 151  علي أحمد باكثير بين الصحو والذىوؿ 
 151  مر أبو ريشةع ىكذا 
 155  عمر أبو ريشة حكايا سمار 
 151  عمر أبو ريشة ىذه أمتي 
 157  محمود درويش أبد الصّبار 
 115  محمود درويش إلى آخري .. والى آخره 
 111  محمود درويش مصرع العنقاء 
 111  محمود درويش سقوط القمر 
 151  محمود درويش طريق الساحل 
 155  محمود درويش تحت الشبابيك العتيقة 
 151  محمود درويش َربِّ األيائل يا أبي.. رَبِّها 
 115  محمود درويش وفدوى طوقاف لن أبكي 
 115  إبراىيم طوقاف الشَّهيد 
 117  إبراىيم طوقاف َغايتي 
   !114  إبراىيم طوقاف أحرارنا 
 111  إبراىيم طوقاف موطني 
  ّ151  نزار قباني ِمْن ُمفّكرة عاشقٍ دمشقي 
 155  نزار قبّػاني طريٌق واحد 
 157  نزار قبّػاني أنا يا صديقة متعٌب بعروبتي 
 151  حسن عبد اهلل القرشي كفاح لفلسطين 
 155  سميح القاسم كفر قاسم 
 151  سميح القاسم خطاب من سوؽ البطالة 
 151  أمل دنقل سرحاف ال يتسلم مفاتيح القدس 
 151  أمل دنقل سفر ألف داؿ 
 115  أمل دنقل ال تصالح 
 )171  توفيق زَيَّاد رجوعّيات )ريح من الشرؽ 
 175  يوسف العظم فلسطيني 
 177  سعدي يوسف  يا مريم 
 )141  صالح عبد الصبور من )شجر الليل 
  ٌ145  أدونيس   سمعتو وفمو حجارة 
 145  سليماف العيسى   على ضريح شهيد 
 145  سليماف العيسى   تحية للمطراف كّبوجي 
 141  سليماف العيسى الموجة الحمراء 
 144  األخواف رحباني يػافػا 
 111  ىاروف ىاشم رشيد قصيدة للقدس 
  115  علي الحلي يا فلسطين 
 117  محي الدين الحاج عيسى إليك يا ليث الفداء 
  114  خليل خاليلي إلى بني وطني 
 111  الطاىر الهمامي الهاربوف من السالـ 
 555  خالد الخنين تراب القدس 
 551  عبد اهلل البردوني الشروؽ العربي 
 551  أحمد منير قّجػة رسالة إلى رفيقة 
 555  راشد حسين والساعة القدس 
 551  سالم جبراف كفر قاسم 
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 115  إبراىيم طوقاف الشَّهيد 
 117  إبراىيم طوقاف َغايتي 
   !114  إبراىيم طوقاف أحرارنا 
 111  إبراىيم طوقاف موطني 
  ّ151  نزار قباني ِمْن ُمفّكرة عاشقٍ دمشقي 
 155  نزار قبّػاني طريٌق واحد 
 157  نزار قبّػاني أنا يا صديقة متعٌب بعروبتي 
 151  حسن عبد اهلل القرشي كفاح لفلسطين 
 155  سميح القاسم كفر قاسم 
 151  سميح القاسم خطاب من سوؽ البطالة 
 151  أمل دنقل سرحاف ال يتسلم مفاتيح القدس 
 151  أمل دنقل سفر ألف داؿ 
 115  أمل دنقل ال تصالح 
 )171  توفيق زَيَّاد رجوعّيات )ريح من الشرؽ 
 175  يوسف العظم فلسطيني 
 177  سعدي يوسف  يا مريم 
 )141  صالح عبد الصبور من )شجر الليل 
  ٌ145  أدونيس   سمعتو وفمو حجارة 
 145  سليماف العيسى   على ضريح شهيد 
 145  سليماف العيسى   تحية للمطراف كّبوجي 
 141  سليماف العيسى الموجة الحمراء 
 144  األخواف رحباني يػافػا 
 111  ىاروف ىاشم رشيد قصيدة للقدس 
  115  علي الحلي يا فلسطين 
 117  محي الدين الحاج عيسى إليك يا ليث الفداء 
  114  خليل خاليلي إلى بني وطني 
 111  الطاىر الهمامي الهاربوف من السالـ 
 555  خالد الخنين تراب القدس 
 551  عبد اهلل البردوني الشروؽ العربي 
 551  أحمد منير قّجػة رسالة إلى رفيقة 
 555  راشد حسين والساعة القدس 
 551  سالم جبراف كفر قاسم 
 515  فاروؽ جويدة الشهيد الدرّة 
 511  عائشة الدباغ ا ملّونةراياتن 
 515  المتوكل طو فضاء األغنيات 
  511  عبد الرحمن العشماوي شاىد التاريخ 
 555  برىاف الدين العبوشي ثورة فلسطين 
 551  محسن الخياط المسجد األقصى 
 555  محمود حسن إسماعيل يا قدس يا حبيبة السماء 
 557  علي الكيالني يا أولى القبلتين 
 554  عبد اهلل البدوي البطل مصرع 
 554  وليم حسواني يا قدس 
 551  صباح الدين كريدي   رسالة إلى أمي 
 511  حسن طالب الزريقي معذرة يا قدس 
 515  طلعت المغربي   بنات القدس 
 515  مصطفى الجزار قدساه يا أماه 
 511  شريفة السيد أخي في القدس ال ترحل 
 514  النادي عبد الناصر القدس عنواني 
 511  خضر صبح العرب أمة يا شاىدة القدس 
 555  صالح أحمد يا قدس قومي سػّلمي 
 555  فوزي البكري ىل يسكت بيت المقدس 
 551  محمد أحمد فقيو القدس 
 555  عمر شاليل البشارة 
 555  فيصل قرقطي جرح القروف 
 551  عذاب الركابي سالماً أيها المقاتلوف 
  ً551  أحمد دحبور رسالة شخصية جدا 
 515  حسين عرب يا مسرى النبي 
 511  عائشة الخواجة الراـز جند األقصى 
 515  إبراىيم عيسى جراح القدس 
 511  محمد حليم غالي لبيك مسجدي األقصى 
 515  كماؿ رشيد اهلل أكبر 
 515  عبد المنعم عواد يوسف لبيك.. أقصى 
 511  الشاذلي زوكار للعشق.. للوطن 
 517  أحمد فتحي عامر موكب النصر 
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 515  فاروؽ جويدة الشهيد الدرّة 
 511  عائشة الدباغ ا ملّونةراياتن 
 515  المتوكل طو فضاء األغنيات 
  511  عبد الرحمن العشماوي شاىد التاريخ 
 555  برىاف الدين العبوشي ثورة فلسطين 
 551  محسن الخياط المسجد األقصى 
 555  محمود حسن إسماعيل يا قدس يا حبيبة السماء 
 557  علي الكيالني يا أولى القبلتين 
 554  عبد اهلل البدوي البطل مصرع 
 554  وليم حسواني يا قدس 
 551  صباح الدين كريدي   رسالة إلى أمي 
 511  حسن طالب الزريقي معذرة يا قدس 
 515  طلعت المغربي   بنات القدس 
 515  مصطفى الجزار قدساه يا أماه 
 511  شريفة السيد أخي في القدس ال ترحل 
 514  النادي عبد الناصر القدس عنواني 
 511  خضر صبح العرب أمة يا شاىدة القدس 
 555  صالح أحمد يا قدس قومي سػّلمي 
 555  فوزي البكري ىل يسكت بيت المقدس 
 551  محمد أحمد فقيو القدس 
 555  عمر شاليل البشارة 
 555  فيصل قرقطي جرح القروف 
 551  عذاب الركابي سالماً أيها المقاتلوف 
  ً551  أحمد دحبور رسالة شخصية جدا 
 515  حسين عرب يا مسرى النبي 
 511  عائشة الخواجة الراـز جند األقصى 
 515  إبراىيم عيسى جراح القدس 
 511  محمد حليم غالي لبيك مسجدي األقصى 
 515  كماؿ رشيد اهلل أكبر 
 515  عبد المنعم عواد يوسف لبيك.. أقصى 
 511  الشاذلي زوكار للعشق.. للوطن 
 517  أحمد فتحي عامر موكب النصر 
 514  أحمد فتحي عامر يا قدس 
 511  محمود علي السماف يا قدسنا 
 575  وؽمصطفى زقز  صرخة القدس 
 571  محسن عبد ربو نداء القدس 
 575  محمد إبراىيم أبو سّنة في وجو غرباف الحدود 
 575  أحمد تيمور فلتقذفوا ولتقذفوا 
 571  غادة أصالف يا قدس 
 574  صالح جودت واقدساه 

 571 التفاؤؿ بالمستقبل الفصل الرابع 
    

  541  مقدمة الفصل 
  541  ضل الجليانيأبو الف   تحريض واستثارة 
 541  أبو الفضل الجلياني   عظمة صالح الدين 
 547  رشيد الدين النابلسي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن الساعاتي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن القيسراني  قصيدة قدسّية 
 541  ابن القيسراني نصر نور الدين في انطاكية 
 541  ابن سناء الملك حو المبينتمهّنئاً السلطاف بف 
 541  أسامة بن منقذ دحر الفرنجة والفخر بأمة اإلسالـ 
  511  سعيد عقل سيف فليشهر 
 515  فدوى طوقاف نداء األرض 
 514  (أبو سلمى )عبد الكريم الكرمي سنعود 
 511  محمود درويش في القدس 
 551  محمود درويش قصيدة األرض 
 515  محمود درويش عن إنساف 
 511  عمر أبو ريشة المجد عرس 
 511  عمر أبو ريشة بالدي 
 551  عمر أبو ريشة قيود 
 555  أدونيس الثائر 
 555  صالح عبد الصبور يلغط الالغطوف 
 551  إبراىيم طوقاف يا رجاؿ البالد 
 554  إبراىيم طوقاف الفدائي 
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 514  أحمد فتحي عامر يا قدس 
 511  محمود علي السماف يا قدسنا 
 575  وؽمصطفى زقز  صرخة القدس 
 571  محسن عبد ربو نداء القدس 
 575  محمد إبراىيم أبو سّنة في وجو غرباف الحدود 
 575  أحمد تيمور فلتقذفوا ولتقذفوا 
 571  غادة أصالف يا قدس 
 574  صالح جودت واقدساه 

 571 التفاؤؿ بالمستقبل الفصل الرابع 
    

  541  مقدمة الفصل 
  541  ضل الجليانيأبو الف   تحريض واستثارة 
 541  أبو الفضل الجلياني   عظمة صالح الدين 
 547  رشيد الدين النابلسي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن الساعاتي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن القيسراني  قصيدة قدسّية 
 541  ابن القيسراني نصر نور الدين في انطاكية 
 541  ابن سناء الملك حو المبينتمهّنئاً السلطاف بف 
 541  أسامة بن منقذ دحر الفرنجة والفخر بأمة اإلسالـ 
  511  سعيد عقل سيف فليشهر 
 515  فدوى طوقاف نداء األرض 
 514  (أبو سلمى )عبد الكريم الكرمي سنعود 
 511  محمود درويش في القدس 
 551  محمود درويش قصيدة األرض 
 515  محمود درويش عن إنساف 
 511  عمر أبو ريشة المجد عرس 
 511  عمر أبو ريشة بالدي 
 551  عمر أبو ريشة قيود 
 555  أدونيس الثائر 
 555  صالح عبد الصبور يلغط الالغطوف 
 551  إبراىيم طوقاف يا رجاؿ البالد 
 554  إبراىيم طوقاف الفدائي 
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 514  أحمد فتحي عامر يا قدس 
 511  محمود علي السماف يا قدسنا 
 575  وؽمصطفى زقز  صرخة القدس 
 571  محسن عبد ربو نداء القدس 
 575  محمد إبراىيم أبو سّنة في وجو غرباف الحدود 
 575  أحمد تيمور فلتقذفوا ولتقذفوا 
 571  غادة أصالف يا قدس 
 574  صالح جودت واقدساه 

 571 التفاؤؿ بالمستقبل الفصل الرابع 
    

  541  مقدمة الفصل 
  541  ضل الجليانيأبو الف   تحريض واستثارة 
 541  أبو الفضل الجلياني   عظمة صالح الدين 
 547  رشيد الدين النابلسي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن الساعاتي تمجيد نصر صالح الدين 
 544  ابن القيسراني  قصيدة قدسّية 
 541  ابن القيسراني نصر نور الدين في انطاكية 
 541  ابن سناء الملك حو المبينتمهّنئاً السلطاف بف 
 541  أسامة بن منقذ دحر الفرنجة والفخر بأمة اإلسالـ 
  511  سعيد عقل سيف فليشهر 
 515  فدوى طوقاف نداء األرض 
 514  (أبو سلمى )عبد الكريم الكرمي سنعود 
 511  محمود درويش في القدس 
 551  محمود درويش قصيدة األرض 
 515  محمود درويش عن إنساف 
 511  عمر أبو ريشة المجد عرس 
 511  عمر أبو ريشة بالدي 
 551  عمر أبو ريشة قيود 
 555  أدونيس الثائر 
 555  صالح عبد الصبور يلغط الالغطوف 
 551  إبراىيم طوقاف يا رجاؿ البالد 
 554  إبراىيم طوقاف الفدائي 
 515  نزار قبّػاني أطفاُؿ الِحَجارة 
  ْ515  نزار قبّػاني فَػْتح 
 517  نزار قبّػاني الُقدس 
 511  نزار قبّػاني منشورات فدائية على جدراف إسرائيل 
 في محكمة الِشعػْر  555  نزار قبّػاني إفادة ٌ
  ّ555  نزار قبّػاني ترصيع بالذىب على سيف دمشقي 
 554  سميح القاسم إلى إنساف محارب 
 551  حسن عبد اهلل القرشي وعد بلفور 
 515  بد اهلل القرشيحسن ع نشيد فلسطين 
  511  سليماف العيسى )إلى الجئة( 51الرسالة 
 515  سليماف العيسى برقية من أطفاؿ القدس 
 515  جورج كعدي ال يدـو النصر للمغتصب 
 511  خالد الخزرجي قصيدة حب إلى بالدي 
 514  عبد الكريم الناعم القمر العربي يشرؽ في زمن القهر 
 511  ىاروف ىاشم رشيد أـ القرى وبيت المقدس 
  575  ىاروف ىاشم رشيد . عربية.. يا قدس.عربية 
 571  ىاروف ىاشم رشيد صرخة األقصى 
 545  ىاروف ىاشم رشيد قصيدة حلب 
 545  األخواف رحباني زىرة المدائن 
 547  األخواف رحباني جسر العودة 
 515  األخواف رحباني سنرجع يوماً إلى حّينا 
 511  شوقي بغدادي الموت زىرة في حقوؿ 
 515  يوسف العظم حجارة القدس 
 515  عبد اهلل راجع يعودوف 
 511  يوسف طافش نشيد الغضب 
 511  أحمد منير قّجػة يا أيها السالـ 
 151  محمود علي السعيد   للقدس مطر خاص 
 155  جالؿ قضيماتي جراح النار 
 155  سالم جبراف قصيدتاف عن الوطن 
 فع القصيدةللشمس تىت 
 ثالثية العذاب والفرح والخالص 

 باسم الهيجاوي
 جبرا حنونو

 
151 
154 

 111  حسين مهنا أبصر من خلل الفرح الجامع 
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 515  نزار قبّػاني أطفاُؿ الِحَجارة 
  ْ515  نزار قبّػاني فَػْتح 
 517  نزار قبّػاني الُقدس 
 511  نزار قبّػاني منشورات فدائية على جدراف إسرائيل 
 في محكمة الِشعػْر  555  نزار قبّػاني إفادة ٌ
  ّ555  نزار قبّػاني ترصيع بالذىب على سيف دمشقي 
 554  سميح القاسم إلى إنساف محارب 
 551  حسن عبد اهلل القرشي وعد بلفور 
 515  بد اهلل القرشيحسن ع نشيد فلسطين 
  511  سليماف العيسى )إلى الجئة( 51الرسالة 
 515  سليماف العيسى برقية من أطفاؿ القدس 
 515  جورج كعدي ال يدـو النصر للمغتصب 
 511  خالد الخزرجي قصيدة حب إلى بالدي 
 514  عبد الكريم الناعم القمر العربي يشرؽ في زمن القهر 
 511  ىاروف ىاشم رشيد أـ القرى وبيت المقدس 
  575  ىاروف ىاشم رشيد . عربية.. يا قدس.عربية 
 571  ىاروف ىاشم رشيد صرخة األقصى 
 545  ىاروف ىاشم رشيد قصيدة حلب 
 545  األخواف رحباني زىرة المدائن 
 547  األخواف رحباني جسر العودة 
 515  األخواف رحباني سنرجع يوماً إلى حّينا 
 511  شوقي بغدادي الموت زىرة في حقوؿ 
 515  يوسف العظم حجارة القدس 
 515  عبد اهلل راجع يعودوف 
 511  يوسف طافش نشيد الغضب 
 511  أحمد منير قّجػة يا أيها السالـ 
 151  محمود علي السعيد   للقدس مطر خاص 
 155  جالؿ قضيماتي جراح النار 
 155  سالم جبراف قصيدتاف عن الوطن 
 فع القصيدةللشمس تىت 
 ثالثية العذاب والفرح والخالص 

 باسم الهيجاوي
 جبرا حنونو

 
151 
154 

 111  حسين مهنا أبصر من خلل الفرح الجامع 
 111 حّنا عّواد وأفنى ليبقى الغناء 
 111  سليماف دغش ىويتي األرض 
 151  عبد الناصر صالح قراءات في عيوف حبيبتي 
 155  عدواف علي الصالح رباعيات الحجر 
 151  عمر محاميد أغنيات األرض الخصبة 
 154  منيب فهد الحاج أجمل األحالـ 
  ً151  ىايل عسقالة لو ضمني ىذا الثرى كفنا 
 115  علي كنعاف َمواويل في العرس الَجديد 
 111  جماؿ قعوار العنواف الجديد 
 111  جابر قميحة يا قػػدس 
 111  سامي سالم المحثوثي نشيد الغضب 
  151  سامي سالم المحثوثي عند مواجد الزعتر 
 151  أحمد تيمور نبّية المدف 
 155  عبد البديع عراؽ يـو الثأر 
 151  محمد حامد الحضيري ىاتف من القدس إلى العرب 
 157  عبد الستار الهاني محنة القدس 
 154  أحمد سويلم صلوات في المسجد األقصى 

 151   فضائل القدسالخامس:     الفصل
  151  مقدمة الفصل 
  154  ابن الساعاتي في فتح القدس 
  154  ابن الساعاتي القدس والمدينة المنّورة 
   154  ابن الساعاتي قصيدة قدسية 
  151  العماد األصفهاني  في فتح القدس 
  115  العماد األصفهاني عن معركة فتح القدس 
 115  العماد األصفهاني ح الدينتمجيد بطولة صال 
 115  العماد األصفهاني حّث على الجهاد المقّدس 
   111  العماد األصفهاني قصيدة قدسّية 
 111  العماد األصفهاني افتخار بنور الدين الزنكي 
 115  العماد األصفهاني عن نور الدين وصالح الدين 
   115  العماد األصفهاني  في مديح التقوية 
 115  ابن عساكر دس واألقصى وصالح الدينالق 
 115  ابن القيسراني عن غزو الفرنجة لبيت المقدس 
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 111 حّنا عّواد وأفنى ليبقى الغناء 
 111  سليماف دغش ىويتي األرض 
 151  عبد الناصر صالح قراءات في عيوف حبيبتي 
 155  عدواف علي الصالح رباعيات الحجر 
 151  عمر محاميد أغنيات األرض الخصبة 
 154  منيب فهد الحاج أجمل األحالـ 
  ً151  ىايل عسقالة لو ضمني ىذا الثرى كفنا 
 115  علي كنعاف َمواويل في العرس الَجديد 
 111  جماؿ قعوار العنواف الجديد 
 111  جابر قميحة يا قػػدس 
 111  سامي سالم المحثوثي نشيد الغضب 
  151  سامي سالم المحثوثي عند مواجد الزعتر 
 151  أحمد تيمور نبّية المدف 
 155  عبد البديع عراؽ يـو الثأر 
 151  محمد حامد الحضيري ىاتف من القدس إلى العرب 
 157  عبد الستار الهاني محنة القدس 
 154  أحمد سويلم صلوات في المسجد األقصى 

 151   فضائل القدسالخامس:     الفصل
  151  مقدمة الفصل 
  154  ابن الساعاتي في فتح القدس 
  154  ابن الساعاتي القدس والمدينة المنّورة 
   154  ابن الساعاتي قصيدة قدسية 
  151  العماد األصفهاني  في فتح القدس 
  115  العماد األصفهاني عن معركة فتح القدس 
 115  العماد األصفهاني ح الدينتمجيد بطولة صال 
 115  العماد األصفهاني حّث على الجهاد المقّدس 
   111  العماد األصفهاني قصيدة قدسّية 
 111  العماد األصفهاني افتخار بنور الدين الزنكي 
 115  العماد األصفهاني عن نور الدين وصالح الدين 
   115  العماد األصفهاني  في مديح التقوية 
 115  ابن عساكر دس واألقصى وصالح الدينالق 
 115  ابن القيسراني عن غزو الفرنجة لبيت المقدس 
 111  ابن القيسراني نداء نور الدين إلنقاذ القدس 
 117  ابن القيسراني في مديح نور الدين الزنكي 
  114  ابن القيسراني النصر األكيد و العـز واإليماف 
 114   لقيسرانيابن ا اليقين من تحرير القدس 
 111  ابن سناء الملك تطهير القدس من غزاتها 
 111  ابن جبير األندلسي في مديح صالح الدين 
 175  أبو الفضل الجلياني الفتوح القدسية 
 171  أبو الفضل الجلياني  القصيدة القدسية الكبرى 
 )175  الفرزدؽ في ذكر )إيلياء 
 )175  األعشى في ذكر )أورشلم 
 175  امرؤ القيس )ثوب المقدس( في ذكر 
 )175  أبو العالء المعّري في تقديس )الشهباء 
 )171  أبو العالء المعّري في  ذكر )عين سلواف 
  171  راجح الحّلي  مديح األشرؼ موسى 
 171  محيي الدين بن الزكي  ة فتح القدس في رجب وءنب 
 171  أبو نواس في ذكر بيت المقدس 
 175  معّلى بن ظريفال من بيت مغّنى 
 175  مرواف بن الحكم في ردٍّ على الفرزدؽ 
 175  عبد الغني النابلسي  من رحلة إلى القدس 
 175  البهاء السنجاري  صالح الدين ودار العدؿ 
 175  مهّذب الدين الموصلي وصف تنّقل السلطاف الناصر 
 "175  شاعر مجهوؿ نقش في سبيل "البديري 
 175     مجهوؿ شاعر قدسعن إحدى عجائب ال 
 171  أحمد شوقي عن فضائل القدس 
 171  أحمد شوقي عن فضيلة الدفن في القدس 
 177    خليل مطراف تحية للقدس الشريف 
 174  فدوى طوقاف إلى السيد المسيح في ميالده 
 145  سميح القاسم خذة األميرة يبوسأ 
 141  علي ىاشم رشيد مهبط الوحي وأرض المعراج 
 145  محمود حسن إسماعيل األذاف الذبيح 
 141  محمد العدناني القدس 
 145  عبد الغفار ىالؿ يا قدسنا 
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 111  ابن القيسراني نداء نور الدين إلنقاذ القدس 
 117  ابن القيسراني في مديح نور الدين الزنكي 
  114  ابن القيسراني النصر األكيد و العـز واإليماف 
 114   لقيسرانيابن ا اليقين من تحرير القدس 
 111  ابن سناء الملك تطهير القدس من غزاتها 
 111  ابن جبير األندلسي في مديح صالح الدين 
 175  أبو الفضل الجلياني الفتوح القدسية 
 171  أبو الفضل الجلياني  القصيدة القدسية الكبرى 
 )175  الفرزدؽ في ذكر )إيلياء 
 )175  األعشى في ذكر )أورشلم 
 175  امرؤ القيس )ثوب المقدس( في ذكر 
 )175  أبو العالء المعّري في تقديس )الشهباء 
 )171  أبو العالء المعّري في  ذكر )عين سلواف 
  171  راجح الحّلي  مديح األشرؼ موسى 
 171  محيي الدين بن الزكي  ة فتح القدس في رجب وءنب 
 171  أبو نواس في ذكر بيت المقدس 
 175  معّلى بن ظريفال من بيت مغّنى 
 175  مرواف بن الحكم في ردٍّ على الفرزدؽ 
 175  عبد الغني النابلسي  من رحلة إلى القدس 
 175  البهاء السنجاري  صالح الدين ودار العدؿ 
 175  مهّذب الدين الموصلي وصف تنّقل السلطاف الناصر 
 "175  شاعر مجهوؿ نقش في سبيل "البديري 
 175     مجهوؿ شاعر قدسعن إحدى عجائب ال 
 171  أحمد شوقي عن فضائل القدس 
 171  أحمد شوقي عن فضيلة الدفن في القدس 
 177    خليل مطراف تحية للقدس الشريف 
 174  فدوى طوقاف إلى السيد المسيح في ميالده 
 145  سميح القاسم خذة األميرة يبوسأ 
 141  علي ىاشم رشيد مهبط الوحي وأرض المعراج 
 145  محمود حسن إسماعيل األذاف الذبيح 
 141  محمد العدناني القدس 
 145  عبد الغفار ىالؿ يا قدسنا 

  145  إبراىيم خليل فسيفساء القدسيةال 
 147  خضر أبو جحجوح فدا عينيك 
 171  رمضاف عمر شجو الهمس 
 111  عبد الغني التميمي قصة القدس 
   755  مصطفى عكرمة يا فوَز من للقدِس قد نفروا 
 755  عبد اللطيف عقيل أنػا في القدس 
 751  عبد اللطيف عقيل أيا قدس 
 755  كلنامحمد تو  منائر القدس 
   751  أديب رفيق محمود كلمات باإلزميل على سور القدس 
 757  أمين شنار بيت المقدس 
 715  ادموف شحادة مدينة السالـ واآلالـ 
 711  محمد خالد رمضاف رقص على درب الربيع 
 715  فاروؽ مواسي درب اآلالـ والقيامة 
 715  سميرة الخطيب أعطني حريتي 
 711  بو حناحنا أ قصيدة للقدس 
 711  منية سمارة قصيدة للقدس 
 717  مصطفى أحمد عبد اللطيف استغاثة 
 717  حسن علي شهاب قصيدة للقدس 
    
    

  الختاميالفصل 

    
  711  معجم تراجم الشعراء 
  )751  قائمة بالمراجع )الكتب 
 )754  قائمة بالمراجع )الدوريّات 
  711  المؤلف في سطور 
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  145  إبراىيم خليل فسيفساء القدسيةال 
 147  خضر أبو جحجوح فدا عينيك 
 171  رمضاف عمر شجو الهمس 
 111  عبد الغني التميمي قصة القدس 
   755  مصطفى عكرمة يا فوَز من للقدِس قد نفروا 
 755  عبد اللطيف عقيل أنػا في القدس 
 751  عبد اللطيف عقيل أيا قدس 
 755  كلنامحمد تو  منائر القدس 
   751  أديب رفيق محمود كلمات باإلزميل على سور القدس 
 757  أمين شنار بيت المقدس 
 715  ادموف شحادة مدينة السالـ واآلالـ 
 711  محمد خالد رمضاف رقص على درب الربيع 
 715  فاروؽ مواسي درب اآلالـ والقيامة 
 715  سميرة الخطيب أعطني حريتي 
 711  بو حناحنا أ قصيدة للقدس 
 711  منية سمارة قصيدة للقدس 
 717  مصطفى أحمد عبد اللطيف استغاثة 
 717  حسن علي شهاب قصيدة للقدس 
    
    

  الختاميالفصل 

    
  711  معجم تراجم الشعراء 
  )751  قائمة بالمراجع )الكتب 
 )754  قائمة بالمراجع )الدوريّات 
  711  المؤلف في سطور 
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اإ�صدارات وزارة الثقافة والفنون والرتاث

اإدارة البحوث والدرا�صات الثقافية

ال�سنةامل�ؤلفالإ�صداراتم

2000ح�ضة العو�ضيالبدء من جديد

2000فاطمة الكواريبداية اأخرى

2000د. ح�ضن ر�ضيداأ�صوات من الق�صة الق�صرية يف قطر

2000دلل خليفةدنيانا .... مهرجان الأيام والليايل

2000جا�صم �صفرقالت �ضتاأتي

2001فاروق يو�صفغنج الأمرية النائمة

2001�ضعاد الكواريوريثة ال�صحراء

2001اأحمد ال�صديقيويخ�صر غ�صن الأمل

2001حمد حم�صن النعيميب�صتان ال�صعر

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت

2001د. ح�صام اخلطيبالأدب املقارن من العاملية اإىل العوملة

2001د. ح�ضن ر�ضيداحل�صن البارد

2001خالد عبيدان�صحابة �صيف �صتوية

2001اأمري تاج ال�ضر�ضرية الوجع

2001ح�ضة العو�ضيوجوه خلف اأ�صرعة الزمن

2001غازي الذيبةحافة املو�صيقى

2001د. هيا الكواريق�ص�ص اأطفال

2001د. اأحمد عبد امللكاأوراق ن�صائية

2001اإ�صماعيل ثامرالفريج

–  ج2 2002د. اأحمد الدو�صريالأعمال ال�صعرية الكاملة ج1 

2002معروف رفيقعلمني كيف اأحبك

1
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12

20

3
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18
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14

2

9

17

6

13

21

4

11

19

15
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2002خليفة ال�صيدق�ص�ص وحكايات �صعبية

2002�صدى احلرمانرحلة اأيامي

2002عبد الرحيم ال�صديقيجرح وملح

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية

2002د. اأحمد عبد امللكدرا�صات يف الإعالم والثقافة والرتبية

2002د. عبد اهلل اإبراهيمالنرث العربي القدمي

2002جا�صم �صفركاأن الأ�صياء مل تكن

2002عبد ال�صالم جاد اهللنعا�ص املغني

2002د. زكية مال اهللمدى

2002خليل الفزيعقال املعنى

2002د. عوين كروميامل�صرح الأملاين املعا�صر

2002حممد ريا�ص ع�صمتامل�صرح يف بريطانيا

2002ح�صن توفيقاإبراهيم ناجي - الأعمال ال�صعرية املختارة

2003د. �صالح الق�صبم�صرح ال�صورة بني النظرية والتطبيق

2003�صيتة العذبةالنوافذ ال�ضبع

2003جمال فايزالرحيل وامليالد

2003د. كلثم جرباأوراق ثقافية

2003علي الفيا�ص/ علي املناعيبدائع ال�صعر ال�صعبي القطري

2003ظافر الهاجري�صبابيك املدينة

2003د. �صعاع اليو�صفح�صارة الع�صر احلديث

2003غامن ال�صليطياملرتا�صقون »م�صرحية«

2003د. حجر اأحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف اأ�صعار ال�صياب
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42
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33

41

37

30



- 781 -

ال�سنةامل�ؤلفالإ�صداراتم

2003�صنان امل�صلماين�صحائب الروح

2003د. عبد اهلل اإبراهيماأ�صوات قطرية يف الق�صة الق�صرية

2003خالد البغداديذاكرة الإن�صان واملكان

2003عبد اهلل فرج املرزوقياإبراهيم العري�ص �صاعرًا

2004اإبراهيم اإ�صماعيلال�ضحافة العربية يف قطر

2004علي مريزااأم الفواجع

2004وداد عبداللطيف الكواري�صباح اخلري اأيها احلب

ال�صحافة العربية يف قطر »مرتجم اإىل 

الإجنليزية«

اإبراهيم اإ�صماعيل

ترجمة / النور عثمان

2004

2005علي عبد اهلل الفيا�صلآلئ قطرية

2005مبارك بن �صيف اآل ثاينالأعمال ال�صعرية الكاملة

2005دلل خليفةالتفاحة ت�ضرخ.. اخلبز يتعرى

2005عبد العزيز الع�صريياإدارة التغيري

2005د. عبد اهلل فرج املرزوقيال�صعر احلديث يف قطر

2005خليفة ال�صيدال�صرح املخت�صر يف اأمثال قطر

2005خالد زيارةلوؤلوؤ اخلليج ذاكرة القرن الع�صرين

2005حممد اإبراهيم ال�صادةعلى رمل اخلليج

اإبداعات خليجية

)م�صابقة الق�صة الق�صرية لدول 

جمل�ص التعاون(

2005

2005د. ح�صام اخلطيبالأدب املقارن و�صبوة العاملية

2005د. موزة املالكيمهارات الإر�صاد النف�صي وتطبيقاته

2005نورة حممد اآل �صعدجتريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح

2005د. اأحمد عبد امللكاملعري يعود ب�ضريًا
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2005ح�صن توفيقوردة الإ�صراق

2005ح�ضة العو�ضيجماديفي

2005د. زكية مال اهللالأعمال ال�صعرية الكاملة ج1

اأ�صباب لالنتماء

راجنيت هو�صكوتي

ترجمة: ظبية خمي�ص

2005

2005ب�صرى نا�صرتباريح النوار�ص

2005د. ح�ضن ر�ضيداملراأة يف امل�صرح اخلليجي

2005حمد الرميحياأبو حيان .. ورقة حب من�صية

تطور التاأليف يف علمي العرو�ص والقوايف

د. اأنور اأبو �صويلم

د. مرمي النعيمي

2005

2005اأمري تاج ال�ضراأحزان كبرية

2005عيد بن �صلهام الكبي�صيالديوان ال�صعبي

2006علي بن خمي�ص املهنديذاكرة الذخرية

جتليات الق�ص "مع درا�صة تطبيقية يف الق�صة 

القطرية"

2006با�صم عبود اليا�صري

2006د. اأحمد �ضعد�صمط الدهر »قراءة يف �صوء نظرية النظم«

2006خولة املناعيكان يا ما كان

2006د. ح�ضن ر�ضيدالظل والهجري »ن�صو�ص م�صرحية«

2006جمموعة موؤلفنيالرواية والتاريخ

2006خليفة عبد اهلل الهزاعوجوه مت�صابهة »ق�ص�ص ق�صرية«

2006د. يون�ص لوليديامل�صرح واملدينة

2006د. زكية مال اهللالأعمال ال�صعرية الكاملة ج2

2006ح�ضة العو�ضيالدفرت امللون الأوراق
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2006ن�صرين قفةالظل واأنا

2006�صفاء العبدحقيبة �صفر

م�صرحيات قطرية )اأجماد يا عرب - هلو 

)Gulf2006غامن ال�صليطي

–  الهوية - العوملة( 2006د. اإ�صماعيل الربيعيالعامل وحتولته ) التاريخ 

2006حمد الرميحيموال الفرح واحلزن والفيلة »ن�صان م�صرحيان«

2006مرمي النعيميحكاية جدتي

2006اإمام م�صطفى�صورة املراأة يف م�صرح عبدالرحمن املناعي

2007ح�صن حمد الفرحانديوان ابن فرحان

موال الفرح واحلزن والفيلة "مرتجم اإىل 

الفرن�صية"

2007حمد الرميحي

2007خالد البغداديالفن الت�صكيلي القطري.. تتابع الأجيال

2007حمد الفرحان النعيميدرا�ضة يف ال�ضعر النبطي

2007فاطمة الكواريبداية اأخرى »مرتجم اإىل الإجنليزية«

2007د. كلثم جربوجع امراأة عربية »مرتجم اإىل الإجنليزية«

2007�صالح اجليدةاخليل.. ريا�صة الآباء والأجداد

النقد بني الفن والأخالق، حتى نهاية القرن 

الرابع الهجري

2008د. مرمي النعيمي

2008ح�صني اأبو بكر املح�صاروداع الع�صاق

2008د. لطيفة ال�صليطيالوزة الك�ضولة

2008خليفة ال�صيد حممد املالكياملهن واحلرف وال�صناعات ال�صعبية يف قطر

الع�صر الأوائل.. رائدات الفن الت�صكيلي يف 

قطر

2008خولة املناعي

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى
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درا�صات يف تاريخ اخلليج العربي احلديث 

واملعا�صر

2008د. عبد القادر حمود القحطاين

ال�صالحف البحرية يف دولة قطر

د. جا�صم عبد اهلل اخلياط

د. حم�صن عبد اهلل العن�صي

2008

 جتليات اللون يف ال�صعر العربي احلديث

يف الن�صف الثاين من القرن الع�صرين

2008د. ماجد فار�ص قاروط

2009د. زكية مال اهللاملو�صوعة ال�صيدلنية

املدار�ص امل�صرحية

منذ ع�صر الإغريق حتى الع�صر احلا�صر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة

2009علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة

2009د. اإبراهيم اإ�صماعيل�صورة الأ�صرة العربية يف الدراما التلفزيونية

دور الدراما القطرية يف معاجلة م�صكالت 

املجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �صمية متويل عرفات

2009

2009اإ�صماعيل تامرديوان الغربة

2009خالد �صامل الكلبايناحلب والعبودية يف م�صرح حمد الرميحي

ق�صة حب طبل وطارة »مرتجم اإىل 

الإجنليزية«

2010حمد الرميحي

2010د. ح�صن املخلفالرتاث وال�صرد

2010حتقيق: د. حممود الر�صواينديوان الأع�صى )جزاآن(

2010لولوة ح�صن العبداهللتوظيف الرتاث يف �صعر �صميح القا�صم

 اإ�صاءة الوالدين اإىل الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�صادي لعالجها

2010اأمل امل�صلماين

2010يا�صني الن�صري�صحنات املكان

2010عبدالكرمي قا�صم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان

2010ح�صن توفيقاأزهار ذابلة وق�صائد جمهولة لل�صياب
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 و�صاح اليمن

درا�صة  يف موروثه ال�صعري

2010د. با�صم عبود اليا�صري

2011ندى لطفي احلاج ح�صنيقطر الندى
2011ف�صل احلاج عليالوحي الثائر "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

�صيء من التقوى "�صل�صلة �صعراء من 

ال�صودان"

2011اجليلي �صالح الدين

يف مرايا احلقول "�صل�صلة �صعراء من 

ال�صودان"

2011حممد عثمان كجراي

2011م�صطفى طيب الأ�صماءاملغاين "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

على �صاطئ ال�صراب "�صل�صلة �صعراء من 

ال�صودان"

2011اأبو القا�صم عثمان

ديوان اأم القرى "�صل�صلة �صعراء من 

ال�صودان"

2011ال�صيخ عثمان حممد اأون�صة

يف ميزان قيم الرجال "�صل�صلة �صعراء من 

ال�صودان"

2011حممد عثمان عبدالرحيم

2011د. �ضعد الدين فوزيمن وادي عبقر "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

2011ح�صني حممد حمدنا اهلل�ضّبابتي "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

2011حممد املهدي املجذوبغارة وغروب "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

2011د. حميي الدين �صابرمن الرتاب "�صل�صلة �صعراء من ال�صودان"

املجموعة ال�صعرية الكاملة "�صل�صلة �صعراء 

من ال�صودان"

2011حممد حممد علي

2012د. رعد ناجي اجلدهأ. النظام الد�صتوري يف دولة قطر

2012اإ�صماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية

2013حممد اإبراهيم ال�صادةال�ضردية ال�ضفاهية

2013خليل الفزيعحادي العي�ص

2013د. هند املفتاحهموم يف الإدارة
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هال�صكل يا زعفران )م�صرحيتان باللهجة 

العامية(

2013عبدالرحمن املناعي

2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر
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